


ACASO E R~PETIÇÃO 
EM PSICANALISE 

Mala do que qualqu~ outra coisa, a teoria 
das pulsões prOYoca a inteligência do leitor 
de Freud. Em verdade, a pulsio desenha o 
horizonte do discurso pslcanalitico. Situada 
aquém do Inconsciente e do recalque, ela 
escapa i! trama da Unguagem e da represen
taçlo, marcando o limite do discurso concei
tual. 

Formulada por Freud em 1905, em Três en
saios sobre a t80ffa da sexualidade, ele prc). 

prio declarou, em nota de rodapé escrita em 
1924, que "a teoria das pulsões é a parte 
mais importante da teoria psicanalítica em
bora, ao mesmo tempo, a menos completa". 
Estranha declaração esta, segundo a qual a 
parte mais Importante da teoria pslcanalltlca 
pel'maneda, vinte anoa depois de formula· 
da, a menos completa. A que seria devido 
essa In completude insuperável? 

Este Mvro, escrito com dareza, mas com a 
exlginda de rigor que é a principal caract&
ristlca dos 1extos de Luiz A"redo Garda
Roza, pre1ende contribuir para uma 1entattva 
de resposta, partindo do conceito de pulsio 
em Freud, sua relaçio com as noções de 
repetlçio e acaso, para desembocar na aná· 
Use do conceito de morte. 

Nessa tentativa, o autor formula por sua vez 
outras perguntas: seria a teoria das pulsões, 
e parti~larmente o conceito de pulsáo de 
morte, o indlce de um lrraciofldsmo em 
Freud? E, ao romper com a ordem natural, 
distinguindo-se do instinto, nã.o estaria a 
pulsio condJnada ao misterioso e ao Inefá
vel do puro acaso? Caberia talvez advertir 
que, se a epi(Jrafe inicial do livro, uma ctta

·Çio de Além do prtncfplo ds prazer, coovida 
o leitor a uma especulação, ela em nada 
diminui o respeito pelos textos de Freud e o 
rigor teóflco com que este livro é conduzido. 

Um dos pontoa mala Importante-S deste Wvro 
é a conoepçio que ele apresenta da dlstln· 
ção entre pulsão sexual e pulsão de morte, 
exposta no cap~ulo que tem por t itulo " O real 

• a pulaio de morte" e desenvolvida nos 
capluloa segt*ltM. 

Apesar de ter oomo refeft\ncla central e 
oonatante oe teX1oa freudianos, o autor nio 
leme percorrer ootroeespaçot do saber ha
bitado. por SJMnoza, Heget, Klerkegaard, 
Nletzadle, Oeleuze e Lacan, Mém de revisi
t• u ooncepçõea mllk:M da Grécia antiga. 

LUIZ AlFREDO GAAC14-ROZA, lk:endado em 
filosofia • psklok>gia pe&a Universidade Fede
ral do AÍ!) de Janeiro e pela lkllversidade do 
Estado do Rio de Janeiro, é doutor em pe1c:1> 
logla pela Fundaçio Getúlio V•gas. É profes
sor-titular do lnsh.Jto de Psicologia da Univer
-'dade Federal do Alo de Janeiro onde, em 
1986, criou o Mestrado em Teoria PsK:analb 
do qual é o coordenaôor. 
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"O que se segue é especulação, amiúde especulação 
forçada, que o leitor tomará em consideração ou 
porá de lado, de acordo com sua predileção indivi· 
dual. f mais uma tentativa de acompanhar uma 
idéia sistematicamente, só por curiosidade de ver 
até onde ela levará. " 

(S. Freud, Além do principio de prazer) 

PRO LOGO 

A psicanálise nos coloca, desde o in ício, no lugar da linguagem, 
e é por referência a este lugar que ela nos fala, mesmo quando 
está se referindo a os corpos e a o m u nd o dos objetos. Referida à 
linguagem, a pulsão ocupa uma região de silêncio Situa-se num 
além. Refere-se ao corpo, mas não é corpo; está além da língua· 
gem mas a pressupõe. Conce.to -limite, a pulsão nos ameaça com 
o silêncio teórico. 

Freud nos diz que a teoria das pulsões é a sua mitologia, 
mas que as pu lsões, enquanto entidades m íticas, não podem ser 
desprezadas por um só momento . Entidade mltica, resistente ao 
olhar teórico mas ao mesmo tempo imprescindível : Qual é o 
estatuto da pu lsão no interior do discurso psicanalítico? 

O que significa dizer que a pulsão é um conceito-limite? 
Tratar-se-á de um limite ontológico, como se a pulsão pertences
se a uma região de penumbra do ser, de tal modo que por ser 
apenas insinuada é também apenas nomeada? Quando Freud 
nos fala da inacessibi lidade da pu I são, estaria ele se referindo a 
uma inacessíbilidade metafísica, análoga à dos anjos e dos demô
nios, dai o recurso ao mito? 

Seria ainda a pulsão o índice persistente de um irracionalis
mo em F reud? A teoria das pulsões, e particularmente o concei
to de pulsão de morte, nos remete a um além que muito facil 
mente pode ·ser identificado ao misterioso e ao inefável. Não se
riam as pulsões o lugar do acaso em psicanálise? Rompendo com 
a ordem natural, as pulsões não se constituiriam pelo puro acaso 
dos encontros? Não é isto que distingue a pulsão do instinto? E 
se a pulsão está no lugar do acaso, aquém da ordem e da lei, n~o 
estará ela relegada definitivame nte ao silêncio teórico? 

9 
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. I O acaw e repeliçliu em psictmâlisc 

Mais do que qualquer outra coisa, a teoria das pulsões 
provoca a inteligência do leitor de F reud. Não são todos os qve 
gostam de ser p1rovocados nesse sentido; alguns preferem identi· 
f icar a pulsão ao instinto e falar do "instíntivismo freudiano". 

Este trabalho não se propõe a tarefa de abarcar a teoria das 
pu lsões em toda a sua extensão e em seus desd obramentos 
possíveis. Coloca algumas questões e propõe algumas respostas. 

l.A.G·R. 

1 

SOBRE O CONCEITO DE PULSÃO 

A pulsão desenha o horizonte do discurso psicanalítico. Situada 
aquém do inconscien te e do recalque, e la escapa à trama ·da lin
guagem e da representação, marcando o lim ite do discurso con
cei tual. Seu aparecimento nos textos f reudianos se deu nos Três 
ensaios sobre a teoria da sexualidade 11905) e, embora nessa 
época seus contornos ainda não estivE:ssem bem delimitados, sua 
importância já se faz ia sentir de forma inelud fve l. Numa nota de 
rodapé acrescentada em 1924, Freud nos diz que "a teoria das 
pulsões é a parte mais importante da teoria psicanalítica embo
ra, ao mesmo tempo, a menos completa" .1 Estranha declaração 
esta, segundo a qua l a parte mais importante da teoria psicanall'
tica permanecia, vinte anos depois de formulada, a menos com
pleta. A que seria devido essa incompletude insuperável? 

Uma p rimeira tentativa de resposta poderia ser fe ita a par
tir mesmo do texto de 1905, quando Freud afirma que o con
ceito de pulsão é um dos que se situam na fronteira entre o 
ps íquico e o ft's ico. 2 Esta afi rmação deu margem a uma série 
de interpretações, algumas extremamente ingênuas e outras ex
tremamente b izarras . Seria a pulsão uma espécie de entidade 
mítica. habitante desse espaço inefável que se situa entre a 
res cogitans e a res extensa cartesianas? Assim o entenderam 
alguns expositores de Freud. Para estes, o estatuto metafísico 
da pulsão seria o responsável pelo inacabamento da teoria. Tal 

~ f!re.-d , S .. E.S. B .. Vol. VIl . p . 171. 
lbtd 
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12 acaso e repetição em psicanálise 

como os anjos ou os demônios, a pulsão seria inabor.dável pela 
ciência. Apesar de tocar num ponto importante da questão, 
essa interpretação comete um engano fundamental: em nenhum 
momento Freud se propõe a estabelecer o estatuto metafísico 
da pulsão; aquilo de que ele nos fala é do conceito de pulsão, 
isto é. de uma ficção teórica e não de uma entidade que possua 
realidade ontológica. Podemos concordar que este conceito tem 
como referente o corpo, mas isto não significa que designe uma 
parte do corpo ou que possa ser identificado a uma substância 
determinada que tenha escapado ao olhar investigador da 
ciência. 

Outra interpretação é aquela que reduz a pulsão ao bioló
gico. Esta, apesar de igualmente frágil, encontra apoio em dois 
pontos: o primeiro é a uadução feita por J. Strachey do termo 
alemão Trieb para o inglês lnstinct; o segundo é um trecho do 
próprio Freud em A pu/são e suas vicissitudes, onde encontra
mos o seguinte: "Se agora nos dedicarmos a considerar a vida 
mental de um ponto de vista biológico, um 'instinto' (Trieb) nos 
apa recerá como sendo um conceito situado na fronteira entre o 
menta l e o somático, como o representante psíquico dos est í
mulos que se originam dentro do organismo e alcançam a men
te, como uma medida de exi.gência feita à mente no sentido de 
t raba lhar em conseq üência de sua ligação com o corpo. " 3 E 
significativo que os comentadores de Freud, ao se referirem 
a este texto, omitam a chamada de pé de página que Strachey 
introduz prec isamente pa ra chamar a atenção do leitor quanto à 
inadequação da identificação do Trieb freudiano com o instinto 
dos biólogos. Por outro lado, ler ao pé da letra a frase "do ponto 
de vista biológico" é recusar·se a ler a seqüência do texto quedes
qualifica esse "biológico" inteiramente. Parece-me claro que 
"ponto de vista biológico", aqui, significa muito mais "ponto de 
vista do corpo" - como indica o final do parágrafo - do que 
"ponto de vista da biologia". Se a pulsão é um conceito situado 
na fronteira entre o mental e o somático, se ela tem sua fonte 
no corpo e seu objeto no registro psíquico, podemos falar dela 
"do ponto de vista do corpo" como podemos fazê-lo "do ponto 

3 Freud, S., E.S.B., Vol. XIV, p. 142. 
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de vista psíquico". E para os. adeptos das simplificações, é 
bom advertir que o corpo não é biológico, isto é, que ele não é 
propriedade exclusiva da biologia. "Corpo biológico" é um pro
duto da biologia e não a essência do corpo. A menos que se con
funda biologia com metafísica. 

Logo na primeira página do mesmo artigo -A pu/são e 
suas vicissitudes - Freud nos adverte que o conceito de pulsão 
é um Grundbegriff, isto é, um conceito fundamental. Claro que 
o "fundamental" aqui refere-se à teoria psicanalítica e não à 
biologia. Seria uma ingenuidade pensarmos que um conceito 
teórico pudesse pertencer a duas ciências distintas e ainda por 
cima manter-se como fundamental. Um termo, ou mesmo uma 
noção, pode pertencer a dois espaços do saber distintos, mas um 
conceito teórico só se define por referência a um campo teórico 
específico. Assim, o termo Trieb tem uma longa história, mas o 
conceito psicanalítico de Tríeb é exclusivo de Freud. A verdade, 
porém, é ·que é mais fácil biologizar um conceito psícanal ltico 
do que procurar entender sua especificidade irredutível. 

Outro texto que se tornou alvo desse biologismo foi Três 
ensaios sobre a teoria da sexual idade. N.o entanto , o que ele nos 
revela é o propósito sistemático de Freud em desqualificar a 
identificação da pulsão com o instinto ou, em termos mais am· 
pios, em desqualificar sua assimilação ao biológico . Quando ele 
expõe, no primeiro dos três ensaios, o tema das abe rrações 
sexua is ta l como era tratado pela medicina da época, não o faz 
no sentido de adotar a mesma postura teórica e de endossar os 
pontos de vista de Kraft·Ebing, Moll, Havelock Ellis e outros 
mais, e sim no sentido de ir paulatinamente marcando a diferen· 
ça que o caracteriza do ponto de vista psicanalítico. Freud ex
põe o ponto de vista da ciência da época sobre a sexualidade 
não para utilizá-lo como ponto de partida teórico, mas para pro
ceder a uma gentil desmontagem que o desqualifica para a psica
nálise. Para além da questão das chamadas aberrações sexuais, 
Freud insiste no fato de que a sexualidade humana é, em si mes
ma, aberrante: aberrante em relação à função biológica da repro· 
dução. O que a pulsão sexual visa não é a reprodução, mas asa
tisfação. O mínimo que podemos dizer da sexualidade humana 
é que ela não é natural, mas que se encontra necessariamente 
submetida ao simbólico. E do corpo submetido ao simbólico 
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como os anjos ou os demônios, a pulsão seria inabor.dável pela 
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3 Freud, S., E.S.B., Vol. XIV, p. 142. 
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que Freud nos fala e não do corpo enquanto "natural" ou bio
lógico. Voltarei a esta questão mais adiante. 

A pulsão não é um "dado" da rea lidade e nem um conceito 
já pronto, disponível na ciência da época, e do qual Freud lança 
mão. O que é, er~tão, a pu lsão? 

Em primeiro lugar, ·e aceitando a indicação do próprio 
Freud, devemos considerá- la como uma ficção. A pulsão não é 
uma descoberta freudiana, mas uma produção teóricd d~:: Freud. 
Portan to, no sentido mais estrito da palavra, ela é uma invenção. 
Tal como os conceitos das demais ciências, o termo "pulsão" 
não designa uma realidade existente, mas urn modo de falar de 
existentes; ele aponta para um conjunto de outros conceitos que 
formam a teoria psicanalítica. No en tanto, não é um conceito 
como os demais, é portador de uma opacidélde que lhe é essen
cial; ele recusa a si mesmo a transparência pretendida pelos con
ceitos das demais ciências e pela maioria dos conceitos da pró
pria teoria psicanaHtica. Assim como aponta para a teoria, ele 
aponta também para :algo que se furta ao olhar conceitual . ..E. por 
metáforas que falamos da pulsão. 

Mas também rião é da pulsão em geral que Freud nos fala 
inicialmente, e sim da pulsão sexual em particular. Esta, nos diz 
ele, não é uma coisa simples mas algo que resulta da reunião 
de pu lsões parcia ís, 4 sendo · que na fase in i c ia I do desenvolvi
mento do indivíduo, a próp ria distinção entrepu/sões sexuais e 
pulsões de autoconservação não pode ser fe ita. A diferenciação 
entre elas só vai acontecer após um investimento objetal. 5 

E, porém, em relação a sua fonte (Ouelle) e ao seu objetivo 
(Ziel) que a pulsão parcial se defi ne inicialmente. Freud nos diz 
que essa fonte é de natureza somática, o que aparentemente co
loca em risco a autonomia do conceito de pulsão em relação aa 
conceito de instinto, sobretudo quando ele nos afirma que ori 
ginalmente. 8 sexuallibido e a l ch- Triebe encontram-se mistura
das. No entanto, sabemos da ambigüidade de que se reveste a 
noção de fonte da pulsãq para Freud: ora ele nos fala de fontes 
exclusivamente internas, ora coloca lado a lado fontes internas 

4 
S Freud, S., E.S.B .. Vo J. VIl , p. 165. 

Freud, S., E.S.B., Vol. XIV, p. 92. 
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e externas (isto se dá, pelo menos, nos Três ensáios). E somente 
a partir do seu artigo de 1915 (A pu/são e suas vicissitudes) que 
ele vai afirmar que as pulsões têm sua origem numa fonte pura
mente somática, entendendo-se por " fonte somática" o órgão 
de onde provém a excitação, assim como o próprio processo de 
excitação. E a fonte (Quelle'), juntamente com o objetivo 
(Ziel), que confere à pulsão parcia l sua especificidade. Em se . 
tratando da pulsão sexual, Freud denomina essa fonte de zona 
erógena. E esta é mais uma das armadilhas desse diflci l texto . A 
ênfase concedida à boca e ao ânus como zonas erógenas nos 
conduz novamente à hipótese de uma determinação biológi
co-anatômica para as pulsões. No entanto, em nota de rodapé 
acrescentada em 1915, Freud nos diz que após refletir mais foi 
levado a atribuir a qualidade de erogeneidade a todas as partes 
do corpo e a todos os órgãos internos/' o que signi fica que ne
nhum órgão em particular, assim como nenhuma parte específi
ca da superfície corporal, detém a exclusividade do que é 
sexual. Se qualquer parte do corpo pode ser uma zona erógena, • 
é sinal de que nenhuma parte é considerada como essencialmen
te sexual. 

Permanece, porém, o fato de que ele não somente concede 
um valor maio r a certas zonas do corpo (às regiões mucosas, so
bretu do), como faz da experiência de satisfação do lactente o 
protótipo da experiência de satisfação sexual. No famoso capí
tulo VIl de A interpretação de sonhos, Freud nos mostra um 
comportamento instintivo servindo de fonte para a pulsão: o 
instinto de alimentação fornecendo a base da experiência de 
prazer-desprazer no lactente. Por esse texto, já fica c laro que a 
fonte da pulsão é corporal. Essa mesma experiência de satisfa
ção (Befriedigungserlebnis) é utilizada por Freud mais tarde, 7 

ao falar do auto-erotismo, para indicar a origem somática e mes· 
mo instintiva da pulsão. No entanto, essa articulação da putsão 
ao instinto, tal como ele nos apresenta, assinala muito mais uma 
distância e uma diferença do que uma identidade. 

A relação da pulsão (Trieb) com o instinto (lnstinkt) 

6 . 
Freud, S., E.S.B., V oi. VIl, p. 188, nota. 

7 
F reud, S .. E.S.B., V oi. VIl, pp, 186-7. 
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é descrita por Freud através do termo Anlehnung (apoio). A pul· 
são se apóia no instinto não para confundir-se com ele, mas para 
desviar-se dele. A pulsão é fundamentalmente uma perversão do 
insti_mo. Essa perversão se dá por uma desnaturalização deste 
último, na medida em que ela .. se desvia de seu objetivo natural 
que é a autoconservação. A pulsão não tem por finalidade man
ter a vida (no sentido biológico do termo); sua final idade não é 
natural. Isto não quer dizer que a pulsão nada tenha a ver com 
o biológico, e sim que o biológico sofre nela e por ela uma trans· 
formação radical , que a pulsão não se totaliza, que ela, enquan· 
to pulsão sexual, é sempre parcial. Além do mais, devemos ter 
em mente que Freud nunca pretendeu identificar a pulsão com 
sua fonte inst in tiva. A putsão, nos diz ele, é o representante no 
psiquismo de um estímulo que ocorre nurr. órgão ou parte do 
corpo. 8 Assim, ao ~esmo tempo em que a pu I são representa 
o corpo no psiquismo, eta só se fal presente neste último atra· 
vés de seus representantes psfquicos: a idéia (Vorstellung) e o 
afeto (Affekt}. 

Retornando à nossa questão, se de um lado temos a fonte 
da pulsão, no extremo oposto temos o objetivo. O objetivo da 
pulsão, escreve Freud, é sempre a satisfação. 9 E como a pulsão 
se satisfaz? Responde ele que é pela eliminação do estado. de es
t imulação na fonte. Sabemos, no entanto, que desde o começo a 
pulsão sexual é inibida quanto ao seu objetivo, isto é, desviada 
de seus fins explicitamente sexuais e dirigida para objetos que 
não apresentam nenhuma relação aparente com o sexual. Mes
mo quando permanece alguma marca de sua origem sexual, po· 
demos afirmar que houve um desvio de objetivo e uma substitui
ção de objeto. Essa inibição quanto ao objetivo é a car-acterísti· 
ca central do mecanismo ao qual Freud chamou de sublimação. 

Dentre os vários sentidos que o termo "sublimação" to· 
mau em nossa l(ngua (e o mesmo aconteceu na língua alemã), 
três são particularmente significativos: Sublimar = 1) Erguer . 
à maior altura, ou a uma grande altura; 2) Elevar à maior perfei
ção, purificar; 3} Fazer passar (um corpo) diretamente do esta-

g Freud. S .. E.S.B. , Vol. XIV, p. 143. 
9 Freud, S., E.S.B., Vol. XIV, p. 142. 
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do sólido ao gasoso.10 Nos três está presente a idéia de.descor
porificação, de desrealização. É enquanto desrealizada, enquan
to idéia ( Vorstellung), que a pulsão se faz presente no ·psiquis- · 
mo, sendo que sua satisfação se faz de forma fantasmática. Isso 
nos conduz a entender a frase de Freud segundo a qual o objeto 
é o que há de mais variável na pulsão, como uma declaração 
quanto à impossibilidade da satisfação ser atingida. Como a pul
são 'é inib ida quanto ao seu objetivo, o que a obriga a uma mu
dança de objeto, a satisfação é impossível. Isto, porém, só é ver
dade em parte. O s.entido mais forte da afirmação de Freud não 
está. na impossibilidade da . pulsão ser satisfeita, mas nas mil e 
u.rna maneiras dela ser satisfeita. A cultura não é um resíduo • 
in~ til da pulsão, mas a multiplicação de suas possibilidades de 
satisfação. 

A suposição de Freud é de que a pulsão procura uma satis· · 
fação que já foi obtida urn dia, na nossa pré-história individual, 
antes do interdito que nos tornou humanos. A partir de então, 
foi .inibida quanto ao seu objetivo -e obrigada a um caminho de 
aventuras que Freud chamou de Triebschicksale - as vicissitu· 
des da pulsão. Pela ameaça que trazia consigo, foi proibida de se 
apresentar diretamente aos olhos assustados do humano. Porta
dora do gozo e da morte, viu-se forçada a fazer-se representar 
pelos seus representantes para pode'r ter acesso ao .mundo da 
subjetividade. A Vorstellung e o afeto são seus delegados, e é 
sobre eles que a psicanálise nos falã. À pulsão em si mesma, fica 
reservado o lugar do silêncio. Isso, porém, não significa que te
nha sido suprimida, mas que, tal como os dragões mitológicos, 
f o i condenada a v i ver reclusa nu ma caverna à entrada da qual 
ouvimos apenas os seus rugidos e sentimos o cheiro de enxo
fre que exala de suas narinas. Cada um de nós vive a ameaça da 
virgem que lhe tem de ser oferecida em sacrifício. 

O que fica claro a partir da primeira exposição que Freud 
nos faz sobre a pulsão é que ela é entendida como um desvio 
do instinto. A noção de apoio (Anlehnung) é o referencial privi
legiado para esta concepção, o que levou Laplanche a estabele
cer uma analogia entre a Anlehnung freudiana e o clinamen da 
fí~ica epicuréia. 

lu Holanda, A .B. -Dicionário da língua portuguesa. 
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lu Holanda, A .B. -Dicionário da língua portuguesa. 



UI acaso e repetição em pl·icamílitt! 

Se a pulsão é entendida por Freud como um desvio do 
instinto, ela é um desvio da ordem, e portanto só poderá ser 
concebida como acaso se este for considerado acaso-constituído 
(secundário) e não como acaso original. A pulsão-desvio-do-ins
tinto seria, quando muito, um acidente e não acaso original. 
Portanto, se considerarmos a noção de apoio como definitiva 
em F reud, a possibi lidade de falarmos em acaso em psicanálise 
teria que ser descartada . Mas se não qui sermos nos descartar tão 
rap idamente da idéia, poderíamos supor ainda dois caminhos 
possíveis: O primeiro deles seria admitirmos, em Freud, não 
uma, mas duas (ou mais} teorias das pulsões; uma delas corres
pendendo ao período que vai de A interpretação de sonhos até 
os Escritos da metapsicologia (na qual a pulsão seria pensada em 
termos de apoio-desvio), e outra correspondendo ao período 
compreendido pela segunda tópica, no qual a noção de apoio é 
abandonada ou pelo menos não é mais tomada como referência. 
O segundo caminho consistiria em mantermos a noção de apoio· 
desvio, mas invertendo o seu sentido. É preciso lembrar aqui 
que o c/inamen ao qual Laplanche se refere é o de Epicuro, e 
não o de Lucrécio. Assim, do ponto de vista deste último, não 
serid a pu!são um desvio do instinto, mas este é que seria um 
desvio da pu I são. Este segundo caminho nos impõe uma espe
culação forçada, como disse Freud, mas a título de exercício 
podemos empreendê-ta. · 

Admitamos que o ser vivo, em suas formas iniciais, embora 
orgdnizado, não apresentasse padrões fixos de conduta (que se· 
riam os instintos), mas que aqu il o a que chamamos de vida con
sistisse num impu lso anárquico produtor de encontros ao acaso. 
Desses encontros resultariam formas comp lexas, algumas efica
Lt:s (no sunt ido du scrern au toconservadoras) e outras inef icazes. 
A manutenção das primeiras seria responsável pela produção de 
uma "natureza" e pela fixação de um padrão de comportamen
to. Este seria o instinto (lnstinkr ). Se aceitarmos esta hipótese, 
teremos o instinto não como uma ordem essencial e originária, 
mas como a "fixação" de certas articulações do organismo com 
o meio. Utilizando um termo retirado de Leibniz, diríamos que 
permaneceriam as articulações mais composs/veis, sem que isto 
imp licasse nenhuma determinação essencial desta compossi
bilidade. Ora, neste caso, o instinto é que teria que ser conside-

sobre o co11c:l!ito de pulsiio 19 

rado como "apoiado" na pulsão, e não o contrário. Aqui lo a 
que chamamos de "natureza" nada mais seria do que a fixação 
de determinadas combinações pu lsiona is, e o instinto seria, nes
te caso, a manifestação dessa "natureza"; seria mantenedor da 
" mesmidade", e não produtor de diferenças. Assim, a pulsão de 
que nos fala Freud seria a emergência desse caos original, dessa 
força não domada e que persiste como fundo não ordenado de 
todo ser vivo. A pulsão seria, pois, a reaf irmação constante do 
acaso. Esta concepção, além de manter o caráter original da pul
são entendida como acaso, possibilita pensar o conceito freudia
no de pulsão de morte. De fato, toda pulsão é pulsão de morte; 
já q!Je ela não tem por objetivo a autoconservação, a repetição • 
do "mesmo", mas é sobretudo expansão, produção de diferen
ças, puro lugar da dispersão. O instinto seria reat1vo, enquanto 
que a pulsão seria atividade pura. 

Lamentavelmente, a idéia não é boa. A suposição inicial de 
um ser vivo, e portanto organizado, cujo comportamento seja 
inteiramente anárquico, traz consigo dificuldades que me pare· 
cem insuperáveis. Poderíamos lançar mão de especulações feitas 
por pensadores mais experimentados nesses vãos cosmogônicos, 
tais como Leucipo, Demócrito, Epicuro ou Lucrécio, mas ape· 
sar .desse recurso, a hipótese de um acaso original, acaso absolu- ; 
to, permanece esbarrando em grandes dificuldades. 

A verdade é que a partir do texto de 1920, Freud não se 
mostra mais preocupado em definir a pulsão em termos de 
apoio-desvio. Pelo menos em relação à pulsão de morte, a noção 
de étayage não é aplicável; e quanto à pulsão sexual, parece-me 
que ela terá que ser repensada ou, pelo menos, reavaliada . A hi· 
pó tese da pu I são de morte como sendo essencialmente conserva
dora ~ tributária de uma visão do mundo que Freud nos oferece 
e·m Além do principio de prazer, e que é consistente na medida 
em que aceitamos a existência de uma ordem original, algo se
melhante à physis dos pré-socráticos. 

A idéia de que o mundo nà sua totalid;;ide possui uma or
dem essencia l é religiosa por excelência, e sempre agradou à filo· 
sofia e à ciência, e ao que parece agradava também a Freud. O 
pressuposto dessa ordem universal é fundamental para a sua 
teoria, mas enquanto ela é perfeitamente adequada à noção de 
instinto (lnsrinkt). sua conciliação com a teoria das pulsões 
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apresenta alguns problemas. O nirvana freudiano não é humano, 
não é sequer vital, já que a própria vida é vista como perturba· 
ção, como "rompedora da paz"; o estado de perfeito equilíbrio 
seria encontrado apenas no mundo inorgânico, antes da vida ter 
feito sua emergência. Uma vez tendo se produzido esse des
vio- a vida- seu destino natural não poderia ·ser outro senão 
o retorno ao inanimado. Para Freud, a idade do ouro não per
tence aos deuses, mas à matéria. 

Poderíamos argumentar que toda essa quest?o é inócua ou 
pelo menos bizarra, já que a psicanálise não se propõe como 
uma teoria sobre a origem da vida, mas como uma teoria do in
consciente psíquico. No entanto, a partir do momento em que 
nos damos conta do conceito de pu I são, da oposição entre pu l
são de vida e pulsão de morte, da noção de compulsão à repeti
ção e de outras mais que ganham relevo a partir da segunda tó
pica, e quando sabemos ainda pelo próprio Freud que essas 
noções são consider~das como fun!=lamentais, então não pode
mos fugir à questão. 

Creio que por enquanto podemos manter as duas afirma
ções básicas referentes à pulsão: 1) Que pulsão não é instinto; 
2) Que as pulsões são anárquicas. Quanto à primeira delas, em 
que pese a leitura que alguns psicanalistas fazem da Standard 
Edition e o fato de tomarem a tradução de James Strachey à 
letra, parece-me que restam poucas dúvidas. A questão princi
pal não me parece a de se saber se a pulsão é ou não instinto, 
mas se é ou não um desvio do instinto. Aceito de bom grado 
que as indicações fornecidas inicialmente por Freud nos levaram 
a considerá-la como desvio (apoio-desvio, segundo Laplanche), 
mas não estou certo se ele manteve este ponto de vista até o 
fim. Quanto à segunda afirmação, embora não concorde em que 
ela seja aplicada indistintamente à pulsão de morte e à pulsão 
sexual, pretendo defendê-la. 

2 

PULSÃO E REPETIÇÃO 

Em seus· começos vienenses, a prática terapêut ica freudiana con
sistia em fornecer meios ao paciente para que pudesse recordar 
um determinado fato infantil que teria sido traumático, a fim de 
provocar a ab-reação do afeto a ele ligado. Era o momento da 
catarse, e a recordação visava preencher lacunas da memória. Es
sa prática era uma das muitas reatualizações modernas da teoria 
platônica da reminiscência, segundo a qual somos portadores de 
uma verdade esquecida; se bem que a rememoração (Erinnern ) 
em Freud não deva ser identificada à reminiscência platônica, 
Ernquanto esta última se refere a uma forma, um eidos habitante 
do mundo das Idéias, a rememoração freudiana permanece pri
sioneira · desse mundo fantasmático e minúsculo que Freud nos 
revela em A interpretação de sonhos. O que pretendo ressaltar 
aqui é esse fato de sermos portadores de uma verdade que não 
se Qferece docilmente à memória. Para Freud, o que o esqueci
'mento ocultava era a verdade da doença, daí o recurso inicial 
à hipnose como forma de se chegar ao acontecimento traumáti-

. co esquecido. A h ipnose era a técnica empregada para romper o 
bloqueio da memória, e mesmo depois de sua substituição pelo 
método da associação livre, o objetivo visado era ainda a remi
niscência. No entanto, por ocasião do tratamento da jovem 
Dora, na época em que sa(a publicada A interpretação de so
nhos, Freud se defrontou com um fato novo que desempenhou 
um papel decisivo no futuro da teoria e da técnica psicanalíti· 
cás: a repetição (Wiederholen). Enquanto estava preocupado 
com a recordação dos acontecimentos passados do paciente, es
te desenvolvia um outro mecanismo, não tão evidente mas igual
mente importante, de cujo signif icado e alcance Freud sequer 
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suspeitava: "O paciente não recorda coisa alguma do que esque· 
ceu e recalcou, mas expressa-o pela atuação ou atua-o (acts ir 
outl. Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; n:· 
pete-o sem, naturalmente, saber que o está repetindo." 1 A irn· 
portância desse fato ficou patente para Freud, quando sua pa
ciente o abandona três meses depois de iniciado o tratamento, 
repetindo com ele uma situação que havia viv ido anter iormente 
com Herr K. 1 

A partir de então, Freud desdobra a sua escuta e tem a 
atenção voltada para esse novo mecanismo que passa a ser o re· 
ferencial privilegiado da prática clínica. " Logo percebemos- es
creve Freud- que a t ransferência é, ela própria, apenas um frag· 
menta da repetição e que a repetição é uma transferência do 
passado esquecido (. .. ) ." 3 Ora, se admitirmos que a transferên · 
c ia é o processo que funda a relação anal ítíca, e se ela é um caso 
particular da reiJt:tição, podemos concluir que o tratamento psi· 
canalítico só tem in ício quando o paciente produz uma repeti· 
ção desse tipo com o analista. Evidentemente, essa repetição 
não se dá conscientemente, pois, se isto ocorresse, ela per;Jcria 
sua eficácia como mecanismo defensivo. Assim, se a repetição 
é o que impede a reminiscência, ela é, ao mesmo tempo, o sinal 
irrecusável do conflito psíqu ico; se por um lado é uma forma de 
resistência, por outro é o mais poderoso dos instrumentos tera· 
pêuticos.4 

Lacan observa que a afirmação segundo a qual a transfe
rência é uma repetição tornou-se luyar-comum, e que ~mbora 
a repetição esteja presente na transferência, e que foi a propó· 
sito desta últ ima que Freud abo rdou o tema da repetição. "o 
conceito de repetição nada tem a ver com o de transferência"." 
Isto significa · que se na transferência dá-se uma repetição de 
protótipos infantis, essa repelição não é uma reprodução de si 
tuações reais vividas pelo paciente, mas equivalentes simbóli· 

I 
2 

Freod, S., E.S.B. , V oi . XI I, p. 196. 

3 
Freud, S .. E.S.B., Vol. VIl. p , 11 6. 

4 
Frsud, S., E.S.B., V oi. XI I, p. 197. 
Freud, S., E.S.B., Vol. XVII I, p. 300. 

5 
Lacan, J., O S11mimJrlo, Livro 11 . pp. 36 e 136· 7. 
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cos do desejo inconsciente. 6 O que se repete, faz-se num ato 
que só toma sentido em relação ao analista, o que impl icaria, 
pelo menos, que fizéssemos uma distinção entre "repet ição 
do mesmo" e "repetição d iferencia l". Se transferência é repeti· ~ 
ção, ela é uma repet ição diferencial, e somente sob este aspecto 
a repet ição toma um sentido positivo e pode constitu ír-se como 
um inst rumento no sen tido da cura. 

A questão da repetição vol ta a se r abo rdada por Freud, 
em 1912 no artigo A dinâmica da transferência, 7 mas é somente 
em 1.91 4, em Recordar, repetir e elaborar, 8 que a distinção en
tre recordação e repet ição é tratada de forma mais ampla. A 
transferência é aqui considerada como um "fragmento da repe
tição''. O que se repete são protótipos infantis, de tal forma 
que o analista, ao ser capturado nestas repetições, .toma o lugar 
da imago paterna ou materna, dando lugar à transferência. Essa 
compulsão a repetir padrões arcaicos substi tui a recordação, o· 
que faz com que Freud identifique a repetição como uma resis
tência: "Quanto maior a resistência, mais extensivamente a atua
ção (acting out) (repetição) substituirá o recordar, pois o recor
dar ideal do que foi esquecido, que ocorre na hipnose, ·corres
pende a um estado no qual a resistência foi posta de lado.9 En
carada dessa forma, a transferência é um substituto da recorda
ção (que seria o ex igido terapeuticamente) e, portanto, uma re· 
sistência a esta última e à verbalização. Atuar (repetir) é não 
atender à exigência da associação I ivre. 10 

Mas se a repetição é aquilo que opera como resistência, 
" nas mãos do médico, transforma-se no mais poderoso instru· 
menta terapêu tico e desempenha um papel que dificilmente se 
pode superestimar na dinâmica do processo de cura". 11 Repe
tição enquanto resistência e repetição enquanto produtora de 

~ L..~JJI~nche. J. e Pontahs, J., Vocabulário da psicanálise, p , 675. 
7 h~.,,l, S., E.S.B. Vol. XII, pp. 132-143. 
11 FróuO, S .. E.S.B., Vo l. XII, pp. 191 -203. 
9 Fr~uú. S .. E S.B., Vol. XII, p, 197. 

10 
Moller, J A ., Cinco conferencias caraquenas 50bre Lacan, p. 92 

11 Freud, S, E.S.B. Vol. XVIII, p. 300 .. 
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suspeitava: "O paciente não recorda coisa alguma do que esque· 
ceu e recalcou, mas expressa-o pela atuação ou atua-o (acts ir 
outl. Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; n:· 
pete-o sem, naturalmente, saber que o está repetindo." 1 A irn· 
portância desse fato ficou patente para Freud, quando sua pa
ciente o abandona três meses depois de iniciado o tratamento, 
repetindo com ele uma situação que havia viv ido anter iormente 
com Herr K. 1 

A partir de então, Freud desdobra a sua escuta e tem a 
atenção voltada para esse novo mecanismo que passa a ser o re· 
ferencial privilegiado da prática clínica. " Logo percebemos- es
creve Freud- que a t ransferência é, ela própria, apenas um frag· 
menta da repetição e que a repetição é uma transferência do 
passado esquecido (. .. ) ." 3 Ora, se admitirmos que a transferên · 
c ia é o processo que funda a relação anal ítíca, e se ela é um caso 
particular da reiJt:tição, podemos concluir que o tratamento psi· 
canalítico só tem in ício quando o paciente produz uma repeti· 
ção desse tipo com o analista. Evidentemente, essa repetição 
não se dá conscientemente, pois, se isto ocorresse, ela per;Jcria 
sua eficácia como mecanismo defensivo. Assim, se a repetição 
é o que impede a reminiscência, ela é, ao mesmo tempo, o sinal 
irrecusável do conflito psíqu ico; se por um lado é uma forma de 
resistência, por outro é o mais poderoso dos instrumentos tera· 
pêuticos.4 

Lacan observa que a afirmação segundo a qual a transfe
rência é uma repetição tornou-se luyar-comum, e que ~mbora 
a repetição esteja presente na transferência, e que foi a propó· 
sito desta últ ima que Freud abo rdou o tema da repetição. "o 
conceito de repetição nada tem a ver com o de transferência"." 
Isto significa · que se na transferência dá-se uma repetição de 
protótipos infantis, essa repelição não é uma reprodução de si 
tuações reais vividas pelo paciente, mas equivalentes simbóli· 

I 
2 

Freod, S., E.S.B. , V oi . XI I, p. 196. 

3 
Freud, S .. E.S.B., Vol. VIl. p , 11 6. 

4 
Frsud, S., E.S.B., V oi. XI I, p. 197. 
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cura: como entender essa aparente contradição? O que fica claro 
nesses textos é que pode haver dois tipos de repetição: a repe~i· 
ção do "mesmo" e a repetição diferencial; enquanto a primeira 
se aproxima da reprodução (na medida em que é estereotipada), 
a segunda é produtora de novidade e, ponanto, fonte de trans
formações. 

A distinção entre duas formas de repetição não chega a 
constitu ir uma novidade. Na Fenomenologia do Espírito, Hegel 
propõe que a própria fenomenologia seja uma repetição. Esta é 
entendida como releitura implicando dois momentos: no primei
ro, há a consciência do fenômeno, uma pura vivência; no segun· 
do, o fenômeno é incluído na totalidade do Espírito (Geist ) 
que lhe confe re sentido. t:, portanto, a Total idade o que confere 
verdade plena ao fenômeno; sem ela, ele permanece incompleto 
enquanto sentido. Pouco tempo depois, Kierkegaard confere no
vo sentido ·à releitura fenomenológica de Hegel, distinguindo a 
repetição numérica (repetição do mesmo) da repetição como 
re-apreensão (repetição diferencial). A diferença entre as con
cepções de Hegel e Kierkegaard sobre a repetição reside princi· 
palmente no fato de que para Kierkegaard a rep~tição não admi· 
te totalização. 12 

No anigo O estranho (Das Unheimlich), publicado em 
1919, Freud retoma o tema da repetição. Unheimlich relacio
na-se com o que é assustador, com o que provoca medo e hor
ror: "O estranho é aquela categoria do assustador que remete 
ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar." 131 Q_que ca
racteriza o estranho é pois essa prox imidade e essa "familiaridade 
aliadas ao oculto. Mas o absolutamente novo, o que jamais se deu 
na experiência, não pode ser temido. Só há Unheimlich se hou· 
VeL..r.epetição. O estranho é algo .que retorna, algo que se repete, 
mas que ao mesmo tempo se apresenta como diferente. O 
Unheimlich é uma repetição diferencial e não uma repetição do 

I 2 
13 

Ver: H.B. Vergote, S.ns 111 lfl~títion. 
Fr1ud, S., E.S.B .. Vol. XVIII. p. 277. 
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mesrf10. Freud refere essa repetição à própria natureza das pul
sões, "uma compulsão poderosa o bastante para prevalecer so
bre o prindpio de prazer".14 

Fi na I mente, em Além do princípio de prazer ( 1920}, o te· 
ma da repetição passa definitivamente para o primeiro plano da 
teoria. !: a repetição que vai servir de fundamento para a expli
cação da pulsão de morte, "algo mais primitivo, mais elementar 
e mais pulsional que o princípio de prazer" e que se expressa pe-: 
la compulsão à repetição. A repet ição é a característica própria
da pulsão. Aqui, Freud não pode evitar a hipótese, considerada 
por ele mesmo como especulativa, segundo a qual a pulsão é um 
impulso inerente 'à vida orgânica no sentido de restaurar um es· 
tado anterior de coisas, isto é, no sentido de retornar ao estado 
inorgânico. •s Assim, contrariamente à concepção inicial da pul· 
são como sendo uma força que impele o organismo no sentido 
da mudança, no sentido da produção de diferenças, somos for
çados, com Freud, a afirmar o caráter conservador da pulsãÓ: 
resistência à mudança e repetição do mesmo. O que ela repete 
é, pois, o mais arcaico, o estado inicial do qual o organismo se 
afastou por exigência de fatores externos: o inorgânico. "Sere· 
mos então compelidos a dizer que o objetivo de toda a vida é 
a _morte", 16 escreve Freud. Se a vida é entendida como penur· 
bação de um equillbrio estável a que se reduz ia a matéria inani· 
mada, nada mais natural do que admitir essa tendência no sen· 
tido de recobrar o equilíbcio perd-ido. Dentro desse quadro, a 
pulsão de vida teria como objetivo o cumprimento desse cami
nho natural para a mone. O objetivo da pulsão de vida não é· 
evitar que a mone ocorra, mas evitar que ela ocorra de forma 
não natural. "O que nos resta - escreve ele- é o fato de que o 
organismo deseja morrer apenas do seu próprio modo.'' 17 

Nesse texto de 1920, Freud, ao falar da compulsão à repe
tição, faz questão de enfatizar que a repetição à qual ele se re-

14 Freud, S .. E.S.B .. Vol. XVIII, p. 297. 
iS S · 
16 

Freua .. , E.S.B. , Vol. XVIII, p. 54. 

17 
Freud, S.,E.S.B., Vol. XVIII, p. 56. 
Freud. S., E.S.B., Vol. XVIII, p. -57. 



24 llCtliO e repetição em psic111Jiili:tr 

cura: como entender essa aparente contradição? O que fica claro 
nesses textos é que pode haver dois tipos de repetição: a repe~i· 
ção do "mesmo" e a repetição diferencial; enquanto a primeira 
se aproxima da reprodução (na medida em que é estereotipada), 
a segunda é produtora de novidade e, ponanto, fonte de trans
formações. 

A distinção entre duas formas de repetição não chega a 
constitu ir uma novidade. Na Fenomenologia do Espírito, Hegel 
propõe que a própria fenomenologia seja uma repetição. Esta é 
entendida como releitura implicando dois momentos: no primei
ro, há a consciência do fenômeno, uma pura vivência; no segun· 
do, o fenômeno é incluído na totalidade do Espírito (Geist ) 
que lhe confe re sentido. t:, portanto, a Total idade o que confere 
verdade plena ao fenômeno; sem ela, ele permanece incompleto 
enquanto sentido. Pouco tempo depois, Kierkegaard confere no
vo sentido ·à releitura fenomenológica de Hegel, distinguindo a 
repetição numérica (repetição do mesmo) da repetição como 
re-apreensão (repetição diferencial). A diferença entre as con
cepções de Hegel e Kierkegaard sobre a repetição reside princi· 
palmente no fato de que para Kierkegaard a rep~tição não admi· 
te totalização. 12 

No anigo O estranho (Das Unheimlich), publicado em 
1919, Freud retoma o tema da repetição. Unheimlich relacio
na-se com o que é assustador, com o que provoca medo e hor
ror: "O estranho é aquela categoria do assustador que remete 
ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar." 131 Q_que ca
racteriza o estranho é pois essa prox imidade e essa "familiaridade 
aliadas ao oculto. Mas o absolutamente novo, o que jamais se deu 
na experiência, não pode ser temido. Só há Unheimlich se hou· 
VeL..r.epetição. O estranho é algo .que retorna, algo que se repete, 
mas que ao mesmo tempo se apresenta como diferente. O 
Unheimlich é uma repetição diferencial e não uma repetição do 

I 2 
13 

Ver: H.B. Vergote, S.ns 111 lfl~títion. 
Fr1ud, S., E.S.B .. Vol. XVIII. p. 277. 

pulsão e repetição 25 

mesrf10. Freud refere essa repetição à própria natureza das pul
sões, "uma compulsão poderosa o bastante para prevalecer so
bre o prindpio de prazer".14 

Fi na I mente, em Além do princípio de prazer ( 1920}, o te· 
ma da repetição passa definitivamente para o primeiro plano da 
teoria. !: a repetição que vai servir de fundamento para a expli
cação da pulsão de morte, "algo mais primitivo, mais elementar 
e mais pulsional que o princípio de prazer" e que se expressa pe-: 
la compulsão à repetição. A repet ição é a característica própria
da pulsão. Aqui, Freud não pode evitar a hipótese, considerada 
por ele mesmo como especulativa, segundo a qual a pulsão é um 
impulso inerente 'à vida orgânica no sentido de restaurar um es· 
tado anterior de coisas, isto é, no sentido de retornar ao estado 
inorgânico. •s Assim, contrariamente à concepção inicial da pul· 
são como sendo uma força que impele o organismo no sentido 
da mudança, no sentido da produção de diferenças, somos for
çados, com Freud, a afirmar o caráter conservador da pulsãÓ: 
resistência à mudança e repetição do mesmo. O que ela repete 
é, pois, o mais arcaico, o estado inicial do qual o organismo se 
afastou por exigência de fatores externos: o inorgânico. "Sere· 
mos então compelidos a dizer que o objetivo de toda a vida é 
a _morte", 16 escreve Freud. Se a vida é entendida como penur· 
bação de um equillbrio estável a que se reduz ia a matéria inani· 
mada, nada mais natural do que admitir essa tendência no sen· 
tido de recobrar o equilíbcio perd-ido. Dentro desse quadro, a 
pulsão de vida teria como objetivo o cumprimento desse cami
nho natural para a mone. O objetivo da pulsão de vida não é· 
evitar que a mone ocorra, mas evitar que ela ocorra de forma 
não natural. "O que nos resta - escreve ele- é o fato de que o 
organismo deseja morrer apenas do seu próprio modo.'' 17 

Nesse texto de 1920, Freud, ao falar da compulsão à repe
tição, faz questão de enfatizar que a repetição à qual ele se re-

14 Freud, S .. E.S.B .. Vol. XVIII, p. 297. 
iS S · 
16 

Freua .. , E.S.B. , Vol. XVIII, p. 54. 

17 
Freud, S.,E.S.B., Vol. XVIII, p. 56. 
Freud. S., E.S.B., Vol. XVIII, p. -57. 



26 acaso e repetíçào em psicanálise 

fere é a repetição do mesmo, do idêntico, e que ela apresenta 
em alto grau um caráter pulsional ( Triebhaft). Essa repetição, 
em se tratando de crianças, não contradiz o principio de prazer, 
mesmo quando se trata da repetição de experiências desagradá
veis. No caso de experiências agradáveis, como a de uma bela 
história que contamos, a criança exige que ao ·contarmos pela 
segunda, terceira e enésima vez, o façamos de turma idêntica à 
primeira. Qualquer modificação introduzida, mesmo no sentido 
de melhorar a narrativa, é veementemente corrig ida pelo peque
no ouvinte. No caso de experiências desagradáveis, como nas 
brincadeiras repetidas cujo conteúdo é desagradável, Freud su
põe que esteja presente uma tentativa de dominar uma impres
são poderosa de forma at iva, em vez de ser invadido passivamen
te por .ela. Portanto, não há aqui contradição com o princípio 
de prazer. O mesmo não ocorre, porém, com o adu I to. Se lhe 
contamos duas vezes a mesma história, ele se aborrece; uma pia
da contada pela segunda vez perde quase toda a graça; o mesrno 
passeio, quando repetido, não tem o mesmo sabor. Para o adul
to,. a novidade é sempre a condição do deleite. us O que aconte
ce na compulsão à repetição de experiências traumáticas, por 
parte do adulto, é que esta não atende, sob nenhum aspecto, às 
exigências do princípio de prazer, e no entanto mantém o seu 
caráter pulsional. Este é o caminho que levará Freud a postular 
a pulsão de morte. 

I~ . 
Freud, S .. E.S.B .. Vol. XVIII, p. 52. 

3 

A REPETIÇAO EM HEGEL, 
KIERKEGAARD E NIETZSCHE 

No começo era o caos - é d que nos diz Hesíodo na Teogonia. 
Sobre esse lugar indiferencíado, inabitado pelos deuses e pelos 
homens, anterior ao primeiro dia e à primeira palavra, cai o mais 
absoluto silêncio. 

Rompido o silêncio do caos, o que se ouviu foi a palavra 
enigmática e lacunar do mito contando a história dos começ?s. 
Fr~nte ao indeterminado, surge o mito narrando a ordem pri
mt!ir3, ordem esta concebida não como anterior ao caos, mas co
mo um efeito dele, não como fundamento necessário aos acon
recimentos ou como razão imanentre ao mundo e às coisas, mas 
como resultante do acaso original. O mythos é a narrativa des
ses começos. 

Estrangeiro pela palavra, o homem procurou ordenar o 
caos criando modelos para os acomecimentos presentes e futu
ros. E a partir desses acontecimentos primeiros que o homem 
grego vai forjar o conceito de natureza. Os fe itos dos deuses e 
dos heróis não são determinados a priori, não obedecem a ne
nhuma ordem preestabelecida, não são a manifestação de ne
nhuma lei . Os deuses e os heróis não atua~izam uma natureza, 
eles produzem-na a partir do caos original . Esses acontecimentos. 
primordiais, uma vez produzidos, transformam-se em módelos· 
para a conduta dos homens. O homem das culturas arcaicas e 
primitivas repete esse modelo, sendo que é através dessa repeti· 
ção que os fatos do cotidiano ganham sentido e realida~e. Os 
ücon tecimo::ntos do mundo não po·ssu íarn realidade em s1 mes
mos. mas apenas na medida em que repetiam acontecimentos 
pretéritos. Ora, como todo acontecimento original caracteriza
va-se por ser um ato de criação por parte de um deus ou de um 
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herói, a conduta exemplar era aquela que repetia indefinidamen
te a criação original. Temos, assim, acontecimentos sagrados e 
aco.ntecimentos profanos, os primeiros repetindo um modelo 
original, e os segundos sendo estranhos a esse modelo. Os atos 
exemplares são, portanto, a-históricos, cabendo a historie idade 
apenas aos atos profanos. O mundo, no que possui de verdadei
ro (ou de sagrado), é uma repetição. O que não é repetição per
manece imerso no caos, carecendo de sentido e de realidade. 

Assim, desde a mais remota antigüidade, a repetição é 
uma questão central para o homem. Desde o mito, passando pe· 
lo "eterno retorno" de Heráclito até Níetzsche, o tema da repe
tição atravessa a história do pensamento ocidental. Quando ele 
ressurge na obra de Freud - no início, timidamente, até trans
formar-se em tema central de Além do princípio de prazer - o 
faz com o peso dessa história, e o Édipo é sua marca registrada. 

Dentre os autores que tratam da questão da repetição, e 
que fazem parte do mesmo solo do saber no mterior do qual a 
psicanálise fez sua emergência, Hegel, Kierkegaard e Nietzsche 
transformaram-se em referenciais privilegiados pelos comentado
res de Freud, apesar de a influência direta que os dois primeiros 
possam ter tido sobre ele ser quase nula. Nós porém não podemos 
ignorá-los. Se há algo que podemos considerar como sendo co
mum a Hegel, Kierkegaard, N ietzsche e Freud, é, em pri~eiro 
lugar, a importância que eles conferem à repetição, e, em segun
do lugar, o fato de que para eles repetição não é reminiscência. 

A aproximação entre Hegel e Freud através do conceito de repe
tição já foi feita há trinta anos por Jean Hyppolite, numa 
conferência pronunciada na Sociedade Francesa de Psicanálise. 1 

H yppolite propõe aproximar a Fenomenologia do Espírito de 
Hegel e A interpretação de sonhas de Freud através da noção 

1
Publicada sob o titulo "Phénoménologle de Hegel et .psychanalyse" em: Ftguf'fls 

de ,, pemh philosophíque - !crits d• .hum Hyppolire. 
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de retrospecção, noção esta que se encont ra também na base da 
leitura que 1edipo faz de sua própria história, e que encerra o 
fundamental da prática psicanalít ica. 

O fio condutor da reteitura que Hyppolite faz de Fenome
nologia é a noção de verdade entendida como desvelamento, 
que se efetUJa pela intersubjetividade ou. na terminologia hege
liana, pela intercomunicação de d uas autoconsciências humanas. 
Segundo Hegel, essa comunicação intersubjetiva só pode ser fei
ta pela linguagem, única mediação possível entre autoconsciên
cias, isto é, único meio dessas autoconsciências saírem de suas 
respectivas certezas subjetivas e constitu írem uma verdade ob
jetiva. Mas como nos diz Hegel, a verdade nunca é um dado, mas 
o resu ltado de um processo que ao mesmo tempo a produz e a 
revela. Esse 'desvelamento impl ica·. porém, uma releitura- num 
primeiro momento, o fenômeno é considerado enquanto vivido, 
enquanto experiência do sujeito {certeza subjet iva); num segun· 
do momento, o da releitura, ele é inclu ído na .total idade doEs
pírito (Geist} que revela a sua verdade. 

O que Hyppolite propõe é uma analogia entre o percurso 
rea lizado pela consciência, desde o seu momento de inconsc iên
cia-de-si até a autoconsciência, e o caminho percorrido-por Edi
po em direção. à sua verdade de parricida e incestuoso. Essa ex· 
periência, que é descrita na Fenomenologia do Espírito de He
gel, é também aquela que realiza o paciente na prática cHn ica 
psicanalítica .. e importante ressaltar que tanto em Hegel como 
em Freud, esse percurso se constitui com a experiência que o 
sujeito faz de si mesmo e não como algo que lhe possa ser acres· 
centado de fora. Da mesma forma como e dipo.não se reconhe
ceria parricida e incestuoso se essa verdade lhe fosse. dita logo 
após ter assumido o trono de Tebas e ter-se casado coni Jocasta, 
também o paciente psicanal ftico não reconheceria como sua a his
tória que lhe foSse comunicada p rematuramente pe lo psicana lis
ta. O desconhecimento. de t:dipo quanto à sua verdade assim co
mo o desconhecimento do paciente quanto ao sign ificado do 
seu sintoma são da mesma natureza que o desconhecimento 
com que é marcada a consciência ingênua de que Hegel nos fala 
na Fenomenologia do Espírito .. A certeza (subjetiva ) que carac
teriza a consciência somente será su bst itu ida pela verdade (obje
tiva) ao final do processo que revelará, retrospect ivamente, o 
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herói, a conduta exemplar era aquela que repetia indefinidamen
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caráter ocultador do momento iniciaL Não há outro caminho 
para a verdade senão aquele que se constitui pela experiência 
que a consciência empreende dela mesma. É portanto a Totali· 
dade que confere verdade plena ao fenômeno; sem ela, ele per· 
manece incompleto enquanto sentidq. Trata-se de uma concep
ção essencialmente grega da realidade. 

A visão kierkegaardiana da repetição difere da de Hegel na 
medida em que não admite a totalização (o mesmo podemos di· 
zer da concepção freudiana ). Está mais próxima da visão cristã do 
que da visão grega, na medida em que a visão cristã admite que a 
repetição pela fé apresenta a possibilidade de uma renovação. 

Em Kierkegaard, o tema da repetição não está presente 
apenas no ·livro que leva este título, mas desenvolve-se na parte 
de sua obra que e le designa como "estét i cá". Assim, por exem
plo. 'temos não apenas a repetição malsucedida de Constantino 
Constantius em A repetição, como também a repetição bem-su
cedida de Johannes de Silentio em Temor e tremor. 2 Já no pre
fácio do primeiro, Kierkegaard nos adverte que repetição não é 
reminiscência; não se trata também da repetição natural, identi· 
ficada com a lei, nada que se assemelhe ao movimento dos as
tros ou ao ciclo das estações. O conceito surge da confrontação 
da subjetividade com a realidade, e é colocada sob a forma de 
uma pergunta inicial: "Uma coisa, ao ser repetida, ganha ou 
perde?" 

Uma primeira resposta poderia ser a de que haveria indis
cutivelmente uma perda, posto que o ganho só poderia advir 
d~ urna tu ga à repetição, tornando possí\/el a vivência do instan
te. Este nãv ~. porém, o ponto de vista de Constantino Constan
tius, para quem a ex istência não é o puro acaso do devir, mas re· 
petição. Rep~tição, diz ele, tomada " no sentido grego" do ter· 
mo. t. no conceito grego de Kinesís (movimento, mudança). 
particularmente tal como foi pensado por Aristóteles, que 
Kierkegaard vai buscar apoio para empreender sua crítica à con-

2 Constànt,nu Constantius e Johannes de Sitentio foram dois dos vários pseudôni· 
rnul u>llúCJ$ por Kierkegaard. 
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cepção hegeliana de mudança . No entanto, apesar da evidente 
crítica de Constantino Constantius a Hegel, e do tão declarado 
anti·hegelianismo de Kierkegaard, não seria inteiramente desca· 
bido afirmarmos que o pensador dinamarquês retoma a noção 
hegeliana de " releitura" conferindo-lhe novo sentido. Claro 
está que isto não implica estabelecermos uma f~liação de 
Kierkegaard a Hegel (pelo menos num sentido l in~arl ou em 
aproximarmos o conteúdo de ambos os pensamentos; o que 
está sendo assinalado aqui, como presente a ambos, é o con· 
ceito de repetição. 

Ao retomar a noção de repetição, Kierkegaard vai distin
guir o que ele chama de repetição numérica {pura reprodução 
de algo) da repetição propriamente dita. Enquanto a primeira 
é a repetição que encontramos na natureza, uma forma de ma
nu tenção do mesmo, a segunda é produtora de diferenças; en
quanto a primeira se expressa sob a forma da lei e diz respei
to ao semelhante, à generalidade, a segunda é contrária à lei. 
E nesse sentido que Kierkegaard afirma que é preciso entender 
a repet ição "no sentido grego", isto é, como algo que diz res· 
peito a uma singularidade, singularidade esta que afirma a eter· 
nidade mas não a permanência. Não se trata de a.firmar uma 
eterna repetição do "mesmo", mas de mostrar que o eterno re
to rno de que nos falam os gregos aponta para o que podemos 
chamar de repetição diferencial. Os acontecimenos, quando re
petidos, já não são os mesmos. A própria repetição de uma pala
vra não traz com ela a repetição do sentido. 

1: movido por esse sentimento de que o tempo impõe ao 
eterno retorno uma marca renovadora, que ConstantinQ; 
Kierkegaard empreende .a tentativa de reviver todo o encanto de 
uma noite de estréia num teatro em Berlim, e a experiência fr.a· 
cassa. O fracasso ocorre porque o personagem de Constantino 
Constantius empreende sua tentativa de uma maneira excessiva
mente objetiva. Não se trata, evidentemente, de proceder a uma 
reprodução pura e simples da experiência anterior, a té mesmo 
porque isto seria im possível, nem de retomá·la desde fora, da 
exterioridade, mas ao· contrário, trata-se de um exercício de . 
liberdade. 

O que Kierkegaard distingue aqui é a repetição natural, 
que se confunde com a lei, e a repetição como liberdade, como 
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potência de interioridade, como subjetividade. O alvo da cdtica 
de Kierkegaard, nesse momento. é Kant. Sabemos que uma das 
questões kantianas, sobretudo na Critica do juízo, é a de encon
trar o fundamento da unidade entre o domínio da natureza e o 
da liberdade. assimcomoa passagem de um a outro. Kierkegaard 
não admite que essa passagem possa ser feita pelo conhecimen
to, e aponta a repetição como uma possibilidade, contanto que 
ela não seja confundida com reminiscência.3 

Em Différence et répétition, 4 Deleuze aponta quatro ca
racterísticas da repetição em Kierkegaard, que são ao mesmo 
tempo pontos de coincidência com a concepção de Nietzsche: 
1) A repetição implica algo novo, está vinculada·, para Kierkegaard, 
a uma seleção e colocada como objeto supremo da liberdade e 
da vontade. Repetir não é contemplar nem lembrar, mas atuar, 
"trata-se de fazer da repetição como tal uma novidade, quer 
dizer, uma liberdade e uma tarefa da liberdade". s Essa opo
sição entre o recordar e o atuar, vamos encontrá-la também 
em Freud referida à questão da repetição. Para Freud, a repeti
ção substitui a recordação, e se ela num primeiro momento é 
tomada sob um aspecto puramente negativo (como resistência), 
num segundo momento ela é considerada como o fundamento 
da transferência e produtora de novidade. 2) A repetição se 
opõe às leis da natureza; ela diz respeito ao que há de mais in
terior na vontade e não às mudanças e igualdades que se dão em 
conformidade com as leis da natureza. Sob este aspecto, 
Kierkegaard condena tanto a repetição epicuréia como a estóica. 
3) A repetição se opõe à lei moral; é obra do solitário, é o Iogas 
do "pensador privado". Este último é tomado por Kierkegaard 
como o oposto do professor público, cujo discurso conceitual 
torna-o "doutor da lei". 4) A repetição se opõe às generalida
des do hábito assim como às particularidades da reminiscência. 
Pela repetição, o esquecimento transforma~se numa potência 

3 Ct. H. B. Vergo te, Senset répétition- Essai sur l'ironie kierkegaardillnne. pp. 452·3. 

~ Deleuze, G., Diff~rence et rtl~títion, '"lnttoduction". 
Op. cit .• p. 13. 
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pos1t1va, e o inconsciente se converte em um inconsciente su
perior positivo.6 

Vimos acima que podemos distinguir duas formas de repe
tição: uma repetição· reprodução, repetição do "mesmo", tipo 
de repetição que Kierkegaard chamava de natural e que se con
funde com a lei; e uma repetição diferencial, produtora do novo 
e de diferenças. ,Nietzsche foi o grande filósofo da repetição di
ferencial, o que faz dele um pensador trágico por excelência. O 
que se entende por "trágico" aqui é a afirmação do acaso, repe
tição diferencial de uma afirmação que é um puro devir. Não há 
trágico naquilo que é absolutamente novo, o tráuico implica a 
repetição. Também o acaso.puro não é trágico, ele é a afirmação 
primeira, o devir, o puro acontecimento. Este, como diz C. 
Rosset, pode até ser catastrófico, mas nada tem de trágico, na 
medida em que o _trág.ico não se define pela dor e pela tristeza, 
mas pela afirmação do acaso 1 O trágico é a afirmação da afir~ 
mação, ele não é propriamente da ordem do acontecimento, 
mas da afirmação do acontecimento. A primeira afirmação é o 
devi r (acaso); a segunda afirmação, que afirma a primeira, afir· 
ma o ser do devir (necessidade). Esta repetição é, no entanto, re
petição diferencial, não se trata de uma cópia do primeiro acon· 
tecimento, mas de uma repetição produtora de diferenças. O 
que é preciso acrescentar ao acontecimento (puro acaso) para 
que ele se constitua como trayico é o Jogos- a palavra ou a in
terioridade. Essa interioridade não deve ser entendida como in
teriorização da exterioridade, não se tri:lta da interiorização dfJ 
ordem e da lei. A repetição trágica não é uma negação do acaso, 
mas a sua própria afirmação constituindo-se como necessidade. 

Essa concepção da repetição, Nietzsche vai buscar em He
ráclito, o único dentre os pré-socráticos que ele considerava co
mo um p~nsador trágico, posto que afirmava o devir e o ser do 
devir. Essa dupla afirmação corresponde aos dois momentos do 
jogo de dados de que nos fala N ietzsche em Zaratustra: os dados 
lançados e os dados que caem. Os dados lançados são a afirma-

6 Op. cit., p. 15. 
7 

Rosset, C .. Logique du pire. 
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Op. cit .• p. 13. 
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pos1t1va, e o inconsciente se converte em um inconsciente su
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6 Op. cit., p. 15. 
7 

Rosset, C .. Logique du pire. 
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ção do acaso; os dados que ca.em são a afirmação da necessida
de.8 O ~caso é identificado ao múltiplo, ao caos, enquanto que 
a neceSSidade (ananke) é a própria afirmação do acaso sua pró
pria combinação e não sua eliminação do acaso. Em Heráclito 
esses dois momentos correspondem à.physis e ao logus. A i:lfir
m~çã~ não afirma _o ser; é ela própria o ser. Enquanto afirmação 
pnrnerra ela é dev1r, mas ela mesma é objeto também de olltra 
~firmação. Assi_m, tomada em toda a sua extensão, a afi rmação 
e ~upla, é ~re?rso ~ma se~unda afirmação para que a afirmação 
seJa e.la proprra af1rmada. Acaso e necessidade não se opõem, 
combrnam-se numa unidade complexa, sendo a necessidade uma 
reafirmação do próprio acaso. Enquanto tal, ela é uma repetição 
diferencial -este é o sentido do eterno retorno de Nietzsche. 

O trágico implica a repetição. Isto não faz, porém, com 
que o pensamento trágico opere sobre um "dado". O acaso não 
~ o ~ado sobre o qua.l o trágico vai se constituir, já que o dado 
rmplrca o ordenado~ enquanto o acaso é anterior a qualquer or
dem. Poderfamos arnda supor que o primeiro momento do aca
so-trágico _seria ~arcado pelo inconsciente e que o segundo mo
mento assrnalana a passagem à consciência. Clement Rosset 10 

nos mostra porém que o que o pensamento trágico se propõe fa
zer é passar o trágico não do inconsciente à consciência mas do 
silêncio à palavra. O trágico é o que nos remete para i:Jlé~ dos li
mites do discurso conceitual e o que silencia esse discurso. 

A concepção nietzschiana do t rágico difere ainda da que 
n.os.oferece Schopenhauer, que o identifica com uma visão pes
Simista do mundo. A repetição trágica de que nos fala Nietzsche 
nada tem a. v7r com o ~essimismo, sendo mesmo sua negação, já 
que o pessrmrsmo supoe uma natureza que aparece a ele como 
insatisfatóría. 11 O trágico de repetição, para Nietzsche não 
pressupõe uma natureza - seja ela boa ou má-, não se refere a 
uma culpa ou injustiça cósmica do tipo proclamado por Anaxi-

8 . 
9 Deleuze, G .. N1etzschees fílosolis, pp, 9-10. 

Op. cit., p. 30. 
J{)o . 

p. Clt., p. 28. 
11 

Op. cít., p. 17. 
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mandro, à qual temos que nos submeter numa expiação infindá
vel. Para o pensamento trágico, o homem não é culpado, não ca
rece de nada, não é definido pela falta: "O trágico se define pela 
cotidianidade e não pela exceção e pela catástrofe (. .. I. Não 
existem duas esferas de realidade - a trágica e a não trág ica -
mas dois modos de olhar (o trágico e·o não trágico). 12 

Não se trata aqui de fazermos o inventário daqu ilo que se 
repete de forma idêntica por oposição às repetições d iferenciais, 
e nem mesmo de admitirmos que a repetição-reprodução perten
ce ao domínio da natureza, enquanto que a repetição diferencial 
pertence ao domínio do humano. Trata-se, ac ima de tudo, de 
deixar patente a diferença profunda que preside cada uma das 
concepções da repetição. 

Foi partindo do fato de que a repetição-reprodução era 
possível dentro do domínio do humano, que J . 8. Watson, ao 
fundar o behaviorismo, descartou qualquer referência à interio
ridade do sujeito por considerá-la metodologicamente inútil. Pa
ra o behaviorismo de Watson, "uma vez dado o estrmulo, a psi
cologia deve predizer a resposta; ou inversamente, uma vez dada 
a resposta, a psicologia deve especificar a natureza do estímu
lo". 13 Claro está que a partir desse ponto de vista, toda vez que 
se repetir o mesmo estímulo teremos a mesma resposta. No en
tanto, antes mesmo de findar o século XIX, esse associacionis
mo de tipo mecanicista já era alvo de severas críticas, sobretudo 
no que se referia à questão da repetição. Assim, William Jam.es 
recusava a possibilidade de um mesmo estado de consciência se 
repet ir de maneira idêntica, pois cada sensação provoca uma 
mudança no cérebro e, portanto, para que um estado de consci
ência volte a se produzir uma segunda vez de forma idêntica,· te· 
ria que se dar em um cérebro imutável. 14 E somente de uma 
maneira artificial que essa repetição é possível, e mesmo assim é 
d iscut ível. Os experimentos sobre o behavior são possíveis com 
animais, dentro dos limites impostos pelas condições experi-

12 o . 7 p. Clt. , p. 1. :! Watson. J. B .. Psychology from the stsndpoint of a behsriorisr. 
James. W., Principies of psychology. p. 217. 
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mentais. São portanto abstratos. Transpor seus resultados para o 
domínio do humano é desconhecer queo homem fala, que pela 
linguagem ela opera uma metamorfose no real, constituindo um 
mundo irredutível ao mundo anima.l. O mundo humano é o 
mundo do sentido, mundo que não é pensável fora da referência 
ao simbólico. Esta é a razão pela qual Jacques Lacan, em algum 
momento dos seus seminários, afirma que não há behavior hu· 
mano, mas ato humano, isto é, algo que se constitui como senti· 
do e que é indissociável da linguagem. Uma palavra, ou mesmo 
uma frase, quando repetida, não traz com ela a repetição do seu 
sentido. E a esse respeito, o conto de Borges "Pierre Menard. au
tor do Quixote" é exemplar. 15 

Borges nos fala de um certo Pierre Menard, que teria con· 
traído o misterioso dever de reconstruir literalmente o D. Qui
xote, de Cervantes. ''Não queria compor outro Quixote- o que 
é fácil - mas c Quixote. Inútil acrescer que nunca visionou 
qua lquer transcrição mecânica do original; não se propunha co· 
piá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coinci
dissem - palavra por palavra e linha por linha- com as de Mi
gue l de Cervantes.'' 16 Para tanto, o curioso romancista dedicou-se 
ao espanhol do século XVII, à fé católica, à guerra contr.a os 
mouros e ao esquecimento de tudo o que havia ocorrido entre 
os séculos XVII e XX. "Dedicou seus escrúpulos e vigílias a re· 
pet ir num idioma alheio um livro preexistente. Multiplicou os 
apontamentos; corrigiu tenazmente e rasgou milhares de páginas 
manuscritas." Resultou desse trabalho de anos e anos um texto 
rigorosamente igual ao de Cervantes, só que o de Pierre Menard 
"é quase infinitamente mais rico". E Borges propõe um cotejo 
entre os dois. Assim, no nono capítulo da primeira parte, Cer· 
vantes escreveu: 

"(. .. ) a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito 
das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, 
advertência do futuro." 

15 
Boryes, J. L .• F•cçõ.!s. 

16 p . 8 . <Jra o que se segue: orges, op. C1t. 
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Pierre Menard , em compensação, escreveu: 

"(. .. ) a verdade, cuja m~e é a história, êmula do tempo, depósito 
das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, 
advertência do futuro." 

O primeiro texto, escreve Borges, redigido no século XVH 
por Cervantes, "é um mero el.ogio retórico da história", em nada 
comparável ao de Menard. Este escreve que a história é mãe da 
verdade; "a idéia é espamosa". "Menard, contemporâneo de 
Wi lliam James, não define a história como um indagação da rea
lidade, mas como sua origem. A verdade histórica, para ele, não 
é o que sucedeu; é o que pensamos que sucedeu. As cláusulas fi
nais exemplo e aviso do presente, advertência do futuro - são 
descaradamente pragmáticas." 

" Vívido também é o contraste dos estilos. O estilo arcai
zante de Menard - no fundo estrangeiro- padece de alguma 
afetação. Não ass im o do precursor, que com desenfado maneja 
o espanhol corrente de sua época.'' Com ironia e com humor, 
Borges prossegue o cotejo, que nunca seria excessivo reproduzir 
aqu i, mas pref iro remeter o leitor ao próprio Borges. 

Imaginemos um poeta excêntrico e solitário, reescrevendo 
a llíada e a Odisséia, compondo verso por verso, escolhendo cui· 
dadosamente cada palavra para eliminá-las em seguida, por não 
estarem contidas no texto homérico. Repetição-reprodução que 
o gênio de Borges t(ansforma em repetição diferencial. Será esse 
Pierre Menard nosso neurótico? O obsessivo de que nos fala 
Freud? Ou será ele a imagem do intelectual que persegue minu
ciosa e incansavelmente as indicações de pé de página do seu au· 
tor predileto - que Borges ironicamente chama de "precur· 
sor" - , procurando assim repetir seu percurso para reproduzir 
sua grande obra? Não é demais lembrar que "repetir" (do latim 
repetere} significa "tornar a dizer ou escrever", isto é·, algo que 
diz respeito à linguagem ou, num sentido mais· amplo, aos atos 
humanos e não aos fenômenos Qaturais. 

Kierkegaard se dá conta, através de Constantino Constan· 
tíus, que repetição não é reprodução, ou mesmo que a reprodu· 
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ção em se tratando de atos humanos é impossível. O que Cons
tantino não consegue saber é como a repetição se const itu i. Sua 
tentativa, inevitavelmente malsuced ida, era a de reproduzir a 
magia do acontecimento primeiro .. O que lhe escapava era que a 
magia residia na própria repetição e não na reprodução mecâni
ca de um acontecimento primeiro. A repet ição impl ica o novo. 
A magia do conto de Borges não está na reprodução m inuciosa 
do texto de Cervantes por parte de Pierre Menard, mas no novo 
que a narrativa de Borges faz surgir. E essa noção de que a repe
tição demanda o novo, o acaso, de que ela es~á voltada para o 
lúdico, é que va i se constituir num dos pontos centrais da análi
se empreendida por Lacan do conceito de repetição em Freud. 

4 

SOBRE A NOÇÃO DE CAUSA ACIDENTAL: 
TYCHE E AUTOMA TON 

Ao abordar a questão da repetição em Freud, Jacques La
can recorre a Aristóteles e sua teoria dos princípios lteoria das 
quatro causas), part icularmente tal como é exposta nos capítu
los quarto e qu into da Física. Mais do que as quatro causas 
apontadas por Aristóteles como os princípios das coisas - causa 
formal , material, eficiente e final - , o que está em questão aqui 
é a sua noção de causa ac idental (symbebekos) nas duas formas 
em que é concebida por Aristóteles: tyche e automaton. 

A chamada teoria das quatro causas de Aristóteles, exposta 
no Livro I da Metafísica, diz respeito, em verdade, aos princí
pios ou fatores explicativos das coisas, e articula-se, num con
junto mais amplo, às distinções fundamentais de sua filosofia : 
essência-acidente, ato-potência e matéria-forma, no sentido de 
mostrar que a filosofia consiste fundamentalmente numa inda
gação de prinéípios. 

Aristóteles d istingue quatro princípios das coisas: 1) A cau
sa formal (eidos), que fa·z com que uma coisa seja o que é distin
guindo-a das demais (sua substância, sua definição ou noção); 2) 
A causa material (hyle), que é a matéria de que uma coisa está 
fe ita; 3) A causa eficiente lkinoun ),· que é o princípio de movi
mento ou mudança de uma coisa, sua causa produtora; 4) A 
causa final (te/os), o fim para o que uma coisa existe. A teoria 
das quatro causas responde portanto à exigência aristotélica de 
que tudo o que acontece, acontece a partir de algo, de que não 
há movimento ou mudança sem causa. 

A questão da causalidade é retomada na F(sica, onde Aris
tóteles analisa a noção de causa acidental (symbebekos), que ele 
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39 



38 acaso e repetição em psicanálise 
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a acontecimentos excepcionais, sem que, no entanto, sejam pen
sados como absurdos ou irracionais, mas como "privações"·. Ty
che e automaton são causas reais que se incluem na categoria de 
causa eficiente, distinguindo-se das demais causas eficientes pelo 
seu caráter de excepcionalidade. Enquanto a tyche é associada 
freqüentemente a uma necessidade (fortuna) desconhecida para 
o homem, porém dotada de algum grau de deliberação, auroma· 
ton é tomada num sentido mais ·próximo de acaso, isto é, de 
uma causa acidental na qual não houve nenhuma deliberação 
humana ou divina. 

As noções de tyche e auromaton foram em geral assimila
das à noção de acaso, na medida em que diziam respeito a algo 
que acontecia sem que a razão humana pudesse atribuir uma in· 
teligibilidade. No entanto, o significado dessas noções, longe de 
ser o mesmo, foi muitas vezes o oposto um do outro. O fato, 
por exemplo, de ryche designar uma causa oculta para a razão 
humana não significava de modo algum que ela deveria ser assi· 
milada a· um caráter puramente fortuito ou absurdo do fenôme· 
no. Pelo contrário, a tyche grega designava em geral uma divin
dade desconhecida - porém nomeada - responsável pela sorte 
ou infortúnio dos homens. O poeta Arqu íloco de Par os refere-se 
insistentemente à ryche divina e sua força sobre o destino dos 
homens. Arquiloco chega mesmo a afirmar que o esforço do ho
mem para alcançar a independência e a liberdade implica uma 
renúncia ao que ele recebeu dos deuses, da tyche divina. A ty· 
che é uma entidade absolutamente presente no cotidiano do ho· 
mem grego, intervindo tanto na vida do indiv.íduo como na vida 
da coletividade.1 

Também Platão, na República e nas Leis, refere·se à tyche 
como uma força divina responsável pela sorte do indivíduo e da 
p'olis. t: essa mes·ma noção que vai ser retomada por Aristóteles 
e, destituída de seu caráter místico, inclulda na sua teoria da 
causalidade física. Na verdade, longe de designar aquilo que cha-

.; ... mamos de acaso, ela designa muito mais um destino, algo ao 
qual o homem é submetido e que é exterior aos próprios aconte· 

1 
Ver: Jaeger, ·w., Paideía, los ideales de la cullufl griega, pp. 125-6 e p. 666. 
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ci.Ul~ntos. O· "acaso" que caracteriza a tyche designava também 
o encontro de duas séries causais, cada uma perfeitamente deter· 
minada. ficando o caráter de excepcionalidade referido ao en
contro-:.de uma com a outra. Este aspecto da ryçhe foi retomado 
por Santo Tomás de AqÚino, ao afirmar que a divina providên
cia não exclui o fortuito nem o casual (caso contrário, a própria 
idéia de divina providência seria exclu ida) . O exemplo, retoma· 
do por Tomás de Aquino, é o da pessoa que vai à praça pública 
para comprar ou vender algo e se encontra com uma outra pes
soa que lhe devia dinheiro e lhe paga. O motivo pe~o qual cada 
um foi à praça nada tinha a ver com o pagamento da dívida, que 
aconteceu ''por acaso".2 Tal como Aristóteles, Tomás de Aqui
no não entende o acaso como ausência de ordem, mas como um 
acidente que articula séries causais independentes. · 

A noção de automaton introduzida por Aristóteles no Li
vro 11 da Física também é concebida como se referindo a uma 
causa acidental. Tal como a tyche, automaton pressupõe uma 
ordem natural em relação à qual é uma exceção. Automaton sig
nifica "aquilo que se move por si mesmo",3 ou seja, aquilo que 
acontece sem nenhuma deliberação humana ou divina e cujo 
efeito não era esperado. e em geral traduzido por .. espontanei
dade", e está muito mais próximo daquilo a que chamamos de 
acaso do que a tyche (que se aproxima mais de ananke- neces· 
sidade). No entanto, independentemente dos matizes de sentido 
que ambos os termos tiveram na Grécia antiga, tanto tyche 
quanto automaton designam um acaso secundário e não um aca
so original, isto é. estão ambos referidos a uma ordem da qual 
eles são uma exceção ou um desvio, diferentemente de um acaso 
original que não supõe nenhuma natureza, mas que é proóutor 
de naturezas diversas.4

. O acaso em Aristóteles não é igual ao 
acaso em Lucrécio, por exemplo. Para Lucrécio, aquilo que pre
side ao nascimento das coisas não é uma lei, uma ordem a priori, 
mas o puro acaso do clinamen. A natureza em Lucrécio é prin
cípio do diverso e não ordem essencial. Entre as noções de ty-

2 Tomas de AQvino, Súmvl• contra os gentios, Livro 3, cap. 74. 
3 Aristo.teles, FfsiCIJ. Livro li (cit. por C. Ronet, Logica de lo peor, p. 1021. 
4 C. RosSil. op. cit. 
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42 acaso e repetiçaõ em psü:anàlise 

che e automaton, tal como foram empregadas por Aristóteles, e 
a noção de clinamen de Lucrécio, existe pois uma grande distân
cia, na medida em que esta última não é alteração da ordem, 
mas ausência de qualquer ordem. 

Lacan entende o automaton como a rede de significantes, 
enquanto vê a tyche como o o encontro do rea I". 5 Trata-se, para 
ele, de trazer à luz a função da tychc, para éllém do automaton. 
A tyche designa o real como encontro, mas como um encontro 
faltoso. Para além do jogo dos signos e seu retorno (automaton). 
para além da fantasia, para além disto que é regulado pelo prin
cípio de prazer, há o real. O real é o que se repete, e "o que se 
repete, com efeito, é sempre algo que se produz - a expressão 
nos diz bastante da sua relação com a tyche - como por aca
so. "6 Aquilo que Lacan procura esclarecer através das noções 
de tyche e automaton, particularmente através da primeira, é a 
função do real. Antes porém de respondermos sobre a função 
do real, urna questão primeira se impõe: o que é o real? 

Numa conferência feita em junho de 1955,') Lacan diz que 
o .sentido que o homem sempre deu ao real é o de algo que se 
encontra sempre no mesmo lugar. Foi em relação a esta função 
do real que as ciências exatas tornaram-se possíve.is. Mas ~n
quanto a ciência mede o espaço com sólido, ela mede o tempo 
com tempo. E a unidade de tempo é sempre referida ao real, ao 
fato de ele "voltar ao mesmo lugar". 1: de maneira semelhante 
que Lacan vai pensar o real em psicanálise- enquanto tempora· 
lidada ligada à cadeia significante. 

A cadeia significante nada mais é do que a cadeia do dese
jo comandada pelo princípio de prazer. A insistência dos signos 
de que Lacan nos fala é a própria insistência do desejo; a articu
lação temporal entre os significantes constituindo-se como pre· 
sença do desejo cujo objeto absoluto falta sempre. O objeto pre
sente, ilusão do objeto absoluto, é o que constitui o imaginário, 
marcado pela decepção, pela negatividade, pela ~stração. Entre 

5 
Ldcan. i. O Seminário. Livro 11, p. 54. 

~ L..;can. J .• op. cir .. p. 56. 
Llcan. J .• O ~mmário, Livro 2, p. 373. 
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estes dois objetos- o presente ilusório e o ausente absoluto- é 
que vamos situar a função do real. 

O real não se situa entre os objetos do mundo, entendidos 
estes como objetos possíveis do desejo, mas como o impossível, 
como o que falta ao encontro marcado, e em cujo vazio toma 
lugar o significante. O objeto, enquanto falta fundamental, é de
nominado a Coisa. Lacan distingue entre das Ding e die Sache. 8 

Ambos os termos, em alemão, designam "coisa". Procuramos 
das Ding mas encontramos die Sache. Este último é o que se 
constitui como objeto do desejo e que é referido à cadeia signifi
cante; sua presença é uma presença ilusória, já que ele preenche 
o vazio de das Díng, sem no entanto possibilitar a satisfação ple
na. Isto, porém, não significa que, por oposição ao caráter ilusó
rio de die Sache, das Ding seja o real. A rigor não podemos se· 
quer dizer que das Ding é o objeto perdido, posto que ele jamais 
o foi realmente; o que o constitui como "perdido''· é a nossa 
p.rocura. Alain Juranville9 diz que o real não é o desejável, mas 
"o tanto de tempo que o desejado não surge". E nessa medida 
que não devemos confundir a função de repetição IWiederholen) 
com a função de retorno (Wiederk.ehr), ou com a rememoração 
(Erínnern) . O real não é o que retorna -o que retorna são os 
signos -, mas o que se repete como falta, é o encontro faltoso 
que Lacan designa como tyche. O real não é a realidade, na me
dida .e.m que entendemos por esta última os objetos do mundo, 
mas é o que confere "realidade" ao mundo. Presença irredutf
vel, o real é o que se repete, e nessa repetição funda o próprio 
mundo enquanto realidade. Esta é a repetição que vai caracteri· 
zar essencialmente a pulsão. 

8 L.acan. J .• O Semin~rio, Livro 7 li nédi to). 
9 Juranville, A., Lscan et I~ phi/osophie, p. 84. 
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A REPETIÇÃO E AS MASCARAS 

Nos capítulos anteriores, fiz referência a dois tipos de repe
tição: a repetição do "mesmo" (reprodução) e a repetição dife
rencial; no entanto, não cheguei a precisar a natureza desta últi
ma para a psicanálise. O que a repetição repete? Qual a relação 
da repetição com a pulsão? 

Deleuze1 nos diz que repetição não é generalidade, não é 
semelhança, que ela na verdade é o oposto da generalização, 
pois diz respeito a uma·singularidade que não é substitu(vel ou 
intercambiável. "Repetir - nos diz ele - é uma forma de se 
comportar, mas em relação a algo único ou singular, que não 
possui semelhante ou equivalente ( ... ). Não é acrescentar uma 
segunda e uma terceira vez à primeira, mas conduzir a primeira à 
enésima potência."2 i: pelas máscaras que a repetição se consti
tui, isto é, como disfarce. As máscaras, porém, não encobrem se
não outras máscaras, o que faz com que não haja um primeiro 
termo da repetição, mas que a própria máscara seja o sujeito da 
repet ição. "A repetição não é representação"; 3 a repetição não 
representa uma coisa, ela significa algo, ela ê; em sua essência, 
de natureza simbólica. 

Aquilo de que a psicanálise nos fala é dessa repetição inter
minável, desse jogo amoroso que constitui a ligação de Eros com 
um passado reencontrado. O que se repete aqui é o sexual, ou 

~ Delt:uLe, G .• Différenct lf rép6ritíon. 
3 Op. Ctt., pp. 7·8. 

IOtd. 
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melhor, a repetição é constituinte do sexual. Repetimos u.m en· 
contro amoroso que, em si mesmo, já é máscara (encontro pri· 
meiro com a mãe). Nos casos em que a repetição aparece desnu· 
da, isto é, em que se apresenta como repetição do "mesmo" e 
não como repetição diferencial, como nos ritua is obssessivos, ela 
encobre uma repetição mais profunda que se desenvolve numa 
dimensão vertical e não horizontal como os disfarces. Gi lles Oe
leuze4 assim como Clement Rossets são de opinião que, neste 
caso, a repetição se alimenta da pulsão de morte. Não creio, po
rém, que a interpretação tenha que ser necessariamente esta, 
apesar de ser a que expressa mais fielmente o Freud d~ Além do 
prí11cípío de prazer. Mas se admitimos pensar a oposi·ção pulsão 
de morte/pulsão sexual não como uma oposição entre entidades 
substanciais distintas mas como uma oposição de modos, então 
podemos reformular a questão acima. Mais à frente, voltarei ao 
tema. Por enquanto procuremos entender a questão das másca
ras dentro do quadro teórico da segunda tópica freudiana, sem 
introduzirmos alterações em sua estrutura. 

Nesse jogo de repetições que constitui o .sexual, o que se 
repete não é, pois, um primeiro termo em relação ao qual todos 
os demais seriam máscaras. O que se repete são os disfarces, as 
máscaras, mas com a condição de não se entender a repetição 
como externa aos disfarces. Ela não é aqui lo que, de fora, vem 
se sobrepor às máscaras, mas é parte integrante e constitu inte 
dessas próprias máscaras. Isto significa d izer que não há um ele
mento primeiro, sem máscara, que poderia ser tomado como re
ferenc ial absoluto e como a verdade sob os disfarces. Como d iz 
Oeleuze, nessa .série de travestimentos não encontramos o tra· 
vesti desnudo que seria o primeiro elemento da série. 

Não foi por outra razão que Freud abandonou a teoria do 
trauma. Esta supunha um acontecimento original, primeiro ele
mento de uma série cujos efeitos atuais seriam os sintomas neu
róticos. A cena traumática seria, desta maneira, o "travesti des
nudo", o fato bruto causador dos demais elementos da série, e 
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A REPETIÇÃO E AS MASCARAS 
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cuj~ descobe~a .d~sfari_a o jogo de. m~scaras. O emprego_do pro
cedimento h1pnot1co tmha por obJet ivo possibi litar o acesso do 
paciente ao seu próprio passado, a fim de que ele encontrasse 
esse e lemento primeiro causador de sua neurose. Cada sintoma 
era uma máscara que ocultava um acontecimento real esquecido 
(poré m retido) pelo paciente. Dessa forma, a neurose era pro· 
duto de uma amnésia e a cura seria obtida pela reminiscência. 
O que Freud percebeu, antes mesmo de escrever A interpreta
ção de sonhos, foi o caráter fantasmático dessas cenas traumá
ticas, isto é, que as seduções sexuais sofridas na infância eram 
fantasias de sedução e não sedução real. 6 Deixa de haver pois 

' ' um começo, assim como deixa de haver um f im. A análise é in· 
terminável porque somos remetidos a este jogo interminável 
das repetições. 

O que dizer, então, da experiência primária de satisfação 
(Befriedigungserlebnis)? Freud a aponta como a primeira experi· 
ência o nde se dá o diferencial prazer-desprazer. Não seria esta 
expe riê ncia o primeiro elemento da série a ser repetido indefirli· 
damente? Creio que isto só se ria possível se víssemos nessa ex
periência não um encontro, mas apenas a vivência isolada da 
criança. No entanto, esse " pr imeiro encontro amoroso" repete. 
outros encontros amorosos. Sem dúvida, podemos ver no amor 
pela mãe o ponto inicial de uma série, mas isto se considerarmos 
apenas a série particular que une a criança à mãe. No entanto 

. - ' nessa art1culaçao criança-mãe podemos reencontrar outras arti· 
culações amorosas. "Deduziremos disto que a imagem da mãe 
não é talvez o tema mais profundo, nem a razão da série amoro: 
sa, pois, embora seja certo que nossos amores repetem nossos 
sentimentos pela mãe, também repetem outros amores que nós 
mesmos não vivemos. A mãe aparece mais como a transição de 
uma espécie éf outra, a maneira como nossa experiência começa 
mas que já se encadeia a outras experiências realizadas por oo: 

ô ~ verdade que Frevd declara jamais ter abandonado totalmente a teoria da seduçllo 
e que, de fato, todos nós fomos seduzidos na infância através dos cuidados qui nos 
fo1am dlspen_sado$ (ver: Tr~s ensaios; E.S.B., Vol. VIl, p. 2291. O reconhecimenlo 
~es~ f~to nao faz, porém, com que essa "sedução" sela tomada por Freud como 
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tro. Em última instância, a experiênc ia amorosa é a de toda a 
humanidade que atravessa o transcurso de uma herança trans
cendente.''7 

Isto não significa, porém, que a experiência primária de sa
tisfação não tenha nenhuma importância. Ela, de fato, se consti· 
tui como o momento de instauração de uma experiência dife
rencial não apenas quantitativa como também qualitativa : a do 
prazer-desprazér. Além do mais, é a partir desta experiência que 
podemos passar a falar de identif icação primár ia, representante 
primário e fantasia p rimária, isto é, de a lgo que, por referênc ia 
à pulsão, va i se constitu ir como uma i~stânc ia psíquica: o ld. O 
" primário" aqui diz respeito à série pessoal de nossas relações 
amorosas, mas que não é primário em relação a outras séries 
mais amp las que são transpesso ais. 8 

O prazer tem início, pois, com essa experiência diferencial. 
A questão que Deleuze aponta como sendo de fundamental im· 
portância para Freud é a de se saber como o prazer, que origi 
nalmente é um processo, torna-se um princípio organizador da 
vida psíquica. 

Segundo Freud, o que há inicia lmente é prazer de órgão 
(Organlust). Anteriormente a qualquer organização, as pulsões 
parciais se satisfazem de forma auto-erótica, sem levar em consi
deração as demais pulsões e sem obedecer a qualquer coisa que 
possa ser denom inada " princípio". Não há nenhuma região do 
corpo que seja essencialmente caracterizada como erógena, as
sim como não há nenhum objeto que responda especificamente 
pela satisfação. O que há inicialmente é uma superHcie corporal 
sobre a qual o diferencial prazer-desprazer 5e fará com absoluta 
independência de qua lquer princípio organizador. Assim, não é 
o p rincípio de prazer o que funda · o prazer, mas, ao contrá rio, é 
o prazer o ·que se erigirá em p rinc ípio. A passagem do prazer en
tendido como processo psicológico para o prazer entendido co
mo pri nc ípio se daria em fÚnção da ligação (Bindung), isto é, 
por uma contenção ao livre escoamento das excitações, transfor-

7 
8 DehtUze, G .• Prou1t y los signos. pp. 85-6. 
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mando o estado de pura dispersão em estado de integração 
(transformação de energia livre em energia ligada). Esse estado 
de pura dispersão das excitações, anterior à instauração do prin
cipio de prazer e de seu complementar, o princípio da realidade, 
é evidentemente um estado hipotético e que só pode ser pensa
do recorrentemente. E. a partir do aparelho psíquico já consti
tuído que Freud pensa esse estágio in icial anárquico. Ta l como 
na física, onde a concepçãC? de um estado caótico de pura d is
persão de energia só pode ser fe ita recorrentemente .a partir de 
um sistema já estruturado, também em psicanálise, esse momen
to inicial é uma ficção teórica, ··não tendo como referente um 
momento real da gênese do aparelho psíquico. 9 

A noção de ligação não é, porém, empregada por Freud de 
maneira unívoca. Algumas vezes é empregada com referência ao 
processo secundário e ao ego, outras vezes é utilizada para de
signar um mecanismo próprio ao processo primário e responsá
vel pela estruturação das fantasias primárias. 10 ~ neste último 
sentido que ela é empregada no capítulo V de Além do princí
pio de prazer. Ali, Freud nos diz que a tarefa de sujeitar a exci
tação que atinge o processo primário caberia aos estratos mais 
elevados do aparelho psíquico, mas que antes mesmo de haver 
uma dominância do princ(pio de prazer e do principio de reali 
dade, essa função é exercida pelo aparelho psíquico, "não em 
oposição ao princípio de prazer, mas independentemente dele e, 
até certo ponto, desprezando-o" .1 1 São essas ligações, anterio
res à própria vigência do princípTo de prazer, isto é, anter iores à 
transformação do prazer em princ ípio, que vão const itu ir um 
primeiro esboço de organização no ld. 

Originalmente, o ld seria esse lugar psíquico ou essa multi
plicidade de lugares psíquicos, onde a ligação introduziria uma 

9 E preciso levar também em consideração o fato de que Freud não concebe a energia 
I ivre apenas em termos de descarga maciça de excitaçio. mas também como livre c ir· 
culaçiio ao longo de cadelas de reprewntaçõe$ implicando laços associativos Uigaçõeal 
(ver: Laplanche e Pontalis, Voc11bul~rio da psicamilise, p . 3501. 
10 Laplanche e Pontalis, VoCIIbulário d• psicanáliMt, p . 350. 
11 Freud, S., E.S.B., Vol. XVIII , p . 52. 
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primeira forma de organização. Mas se o ld já é uma instância 
psíquica, as pulsões são pré-psíquicas ou quase-psfquicas. O que 
encontramos nesse ld arcaico não são as pulsões, mas seus repre
sentantes, sendo que cada representante é uma síntese ou uma 
ligação de excitações. Detenhamo-nos um pouco neste ponto. 

Quando dizemos que o ld é uma instância psíquica e que a 
pulsão é pré-psíquica, nada mais estamos fazendo do que levar 
em consideração a advertência de Freud segundo a qual a pulsão 
é essa entidade mítica situada na fronteira entre o somático e o 
ps í qui to, e que ela jamais se faz presente no psiauismo, a não 
ser pelos seus representantes. Portanto, o que perter'lce ao regis
tro psíquico são os representantes da pulsão e não ela mesma. 
Esses representantes primários é que vão constituir o ld. Assim, 
só de forma muito ampla podemos falar do ld como um "lugar 
psíquico". ld não é um conceito tópico, não designa propria
mente um lugar, e se quisermos ser mais rigorosos, diríamos que 
designa mais propriamente um não-lugar. 

A forma mais primitiva de relação entre a pulsão e seus re
presentantes é a fixação ou inscrição, o que Freud vai chamar de 
recalcamento originário. Nesse momento, não há ainda "lugares 
psíquicos" (se por este termo entendermos os sistemas lcs, Pcs 
e Cs). Na verdade, a fixação é o primeiro delineamento desses 
lugares e a precursora e condição necessária do recalcamento 
propriamente d ito. 11 A fixação à qual estamos nos referindo é, 
pois, a fixação da pulsão em seus representantes psíquicos, e 
que é correlativa da fixação da excitação nestes representantes. 
São os representantes da pulsão que a presentificam no psiquis
mo, ao mesmo tempo que delimitam,suas instânci'as, e isto se dá 
pela mediação do recalcamento primário. Mas enquanto o recal
camento posterior (ou recalcamento propriamente dito) "apa· 
renta ser um processo essencialmente ativo, ( ... ) a fixação pare
ce de fato constituir um retardamento passivo",'3 da mesma 

12 Freud, S., E.S.B .• Vol. XII, p . 90. 
13 Desde o Projeto de 1895. Freud nos tela dll um ego concebido como uma organi
zação interna aos oeurõnios '1t, isto é, como uma organizaçllo de representantes ps(-
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12 Freud, S., E.S.B .• Vol. XII, p . 90. 
13 Desde o Projeto de 1895. Freud nos tela dll um ego concebido como uma organi
zação interna aos oeurõnios '1t, isto é, como uma organizaçllo de representantes ps(-
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forma como a primeira diferenciação a se produiir no ld é a de 
um eu passivo, ou a de uma pluralidade de eus passivos. São 
portanto, as ligações e os investimentos q4e vão constituir es~ 
ego arcaico.14 

A ligação é, pois, essa s(ntese que opera a passagem de um 
estado de pura dispersão a estados parciais de integração ou or
ganização no ld. Esta organização se faz sobre a excitação, que 
se torna elemento de uma repet ição, e que já foi acompanhada 
de prazer ou de dor, antes mesmo que pudéssemos falar em vi-
gência de um H princ ípio. de p~aze.r. :"_rigor, essas organizações 
elementares s:ao correlativas à 1nst1tu1çao do princípio de prazer; 
ou melhor d1zendo, correspondem a um além do princípio de 
p~a~er, isto é, à determinação das condições sob as quais o prin
Cipio de prazer se constitui. As primeiras ligações que limitam 
ou impedem o livre escoamento das excitações são sínteses pas· 
sivas - reprodução e não repetição; tornam-se repetições dife
renciais ou sfnteses ativas apenas num segundo momento. 

Ao falar do ego no Projeto de 1895, Freud refere-se a ele 
como uma diferenciação interna ao sistema de neurônios 'li cuja 
função é essencialmente inibidora, mas que não dispõe de uma 
~rova de_ realidade. Esta seria fornecida pelos neurônios w que 
1nformanam o ego em 'Ir quanto à diferenciação entroe percep
ção e lembrançasY As primeiras organizações passivas ou os vá
rios egos passivos vão dar lugar a um ego ativo, sede dos proces-

quicas dest inada a evitar ou dificul tar a descarga de energia. Esta integração de repre
sentantes P$iquicos 6 a própria li~çlo a que nos referimos acima, constituinte de 
formas re lativamente estáveis que limitam o livre escoamento das excitações e que 
são permanentemente Investidas de energia pulsional, Este ego do Pro}Bro não é 
identico ao ego dos telCtos posteriorll$ a 1920. À diferença deste outro, ele nilo 
tem acesso à realidade (função que é el(ercida pelos neurônios We não pelos neurO
noos 'li que formam o ego). não é capaz de distinguir o objeto real do objeto alucine. 
do. Paradol(almente, ele é uma proteção contra a descarga e, ao mesmo tempo, aqui· 
lo que deve $8r protegido de sua falta de indicador de realidade {var a est11 respeito: 
Garcia-Roza, L.A., Freud e o inconsciBnte, cap. 21. 
14 . . 

15 
Freud. S., E.S.B., V oi. I (o Projero de 18951. 
Freud. S., E.S.B., V oi. I, pp. 431 -2. 
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sos secundá r i os. Assim é que I em Sobre o narcisismo ( 1914), 
Freud nos diz que "uma unidade comparável ao· ego não pode 
existir no indivíduo desde o começo; o ego tem que ser desen
volvido. As pulsões auto-eróticas, contudo, ali se encontram des· 
de o início(. .. )''. 16 O eu que se forma inicialmente não é. con
tudo, o eu unificado e un1t1cador que se tormarâ postenormen
te, mas esses eus parciais, sínteses passivas, correspondentes às 
primeiras l1gações efetuadas sobre representantes pulsionais dis
persos. As ligações não são portanto efetuadas pelo ego, 17 mas 
precondições do próprio ego. 

Voltando à questão de que as pulsões são repetições, qual 
o sentido desta afirmação, se levarmos em conta que Freud, ao 
falar da pulsão em seu artigo de 1915, em nenhum momento as
sinala a repetição como sendo sequer uma de suas caracterfsti · 
cas? 

O que sem dúvida alguma é marcado pela repetição é Eros, 
a pulsão ·sexual. Assim como o nosso primeiro encontro amoro
so é já uma repetição, repetição de encontros que não foram vi· 
vidas por nós, os demais encontros são também repetições. O se-
xual é o que se repete, nos diz Freud. ... 

O que já vimos, porém, é que essa repetição jamais é desnu
da, ela não aponta para um primeiro termó/ mas está irremedia
velmente constitu ida pelo jogo interminável das máscaras. Não 
possuímos uma sexualidade que é mascarada; a sexualidade é 

·constituída pelas próprias máscaras. A sexualidade humana é, 
essencialmente, d isfarce. Isto quer dizer que a repetição não é 
representação, a máscara não representa um objeto, ela significa 
algo. Esta é a razão pela qual Dele!JZe nos diz que a repetição, 
em sua essência, é de natureza simbólica. 18 Ora, isto significa, 
então, que antes da pulsão constituir seus representantes psíqui
cos pelo recalcamento primário, ela não é pulsão sexual, pois é 
precisamente o diferencial prazer-desprazer que vai caracterizar 
o sexual, segundo Freud. Neste caso, não é absurdo afirmar que 
é o recalcamento originário que constitui a própria pulsão. 

16 
1 

Freud, S .. E.S.B .. V oi. X IV, p. 93. 
1 Embora Freud admita que posteriormente isto ocorra. 
18 Deleuze, G., Différence et rept!rition, p. 140. 
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O recalcamento é o mecanismo ou a operação pela qual se 
instaura o jogo das máscaras, . sendo que desse jogo a pulsão não 

_participa diretamente, mas através de seus representantes. Are
petição é, pois, o ato pelo qual a pulsão é presentificada, mas, 
ao mesmo tempo, o ato pelo qual ela permanece oculta. Assim é 
que Freud, no artigo Recordar, repetir e elaborar, acentua o fa· 
to de que o paciente, na repet ição, não recorda alguma coisa 
QUe esqueceu, mas SÍffi que eJe atua. L \I 

A questão que se coloca é qual a relação da repetição com 
o real. Vimos que a repetição aparece como ato, e sabemos que 
um ato é sempre humano, que não há ato animal, mas apenas 
comportamento animal . O que Lacan nos diz é que "um verda· 
deiro ato, tem sempre uma parte de estrutura, por dizer respei
to a um real que não é evidente". 20 E ainda: "O real é o quere· 
torna sempre ao mesmo lugar - a esse lugar onde o sujeito, na 
medida em que ele cogita, não o encontra." O real é, portanto, 
essa presença silenciosa, à qual diz respeito toda a prática psica
nalít ica, e que transparece ou se faz presente pelas máscaras. As 
máscaras não ocultam o real, fazem-no aparecer. O real está 
além das ~áscaras, dos disfarces, dos significantes, está além do 
princ ípio de prazer. O real está além da repetição, não porque 
seja contrário a ela, mas porque a funda. 

19 Freud, S., E.S.B., Vol. XII, p. 196. 
20 l acan, J., O Ssminilrio, Livro 11. p . 52. 

6 

PULSÃO DE MORTE E PULSAO SEXUAL 

Vimos no cap itulo anter ior que a noção de pulsão sexual 
encerra uma d ificuldade: se nos colocamos, como sugere Lacan, 
nos dois extremos da experiência analítica - o recalcado pri· 
mordia! e a interpretação - , temos que a sexualidade situa-se 
nesse intervalo ou, para empregar suas palavras, ela domina toda 
a economia desse intervalo. L É portanto em termos da rede de ~ 
significantes que a sexualidade se constitüi e em relação à qual 
podemos falar do desejo . Mas nesse caso, é enquanto pertencen· 
te à subjetividade ou à rede de significantes, que a sexualidade 
diz respeito ao sujeito. Como então falar em pu/são sexual, se a 
pulsão é exterior a essa rede? Podemos falar em pulsão sexual da 
mesma maneira que falamos em desejo sexual? O sexual pode 
ser p redicado tanto da pulsão como do desejo? 

Claro está que a sexualidade só se realiza na medida em 
que é suportada pelas pu_lsões parciais, mas isto nos autoriza a 
falar dessas pulsões como sendo sexuais? O. que confere às pul· 
sões parciais o caráter de sexuais? O fato de serem parc iais em 
relação à finalidade biológica da sexualidade, ou o fato de serem 
regidas pelo princípio de prazer? Deleuze nos diz que é pelas 
máscaras· que a repetição se constitui; isto não elimina porém o 
fato de que essa repetição dissimu la algo fundamentalmente de· 
terminante na função de repetição, que é o real. Nesse caso, te
ríamos duas repetições: uma ao nível da rede de significantes, 
que não seria propriamente repetição, mas retorno lWieder-

L Lacan, J., O Sffmin4rio , Livro 1 1, p. 1 ó 7. 



52 acaso t repetição em psican41ise 

O recalcamento é o mecanismo ou a operação pela qual se 
instaura o jogo das máscaras, . sendo que desse jogo a pulsão não 

_participa diretamente, mas através de seus representantes. Are
petição é, pois, o ato pelo qual a pulsão é presentificada, mas, 
ao mesmo tempo, o ato pelo qual ela permanece oculta. Assim é 
que Freud, no artigo Recordar, repetir e elaborar, acentua o fa· 
to de que o paciente, na repet ição, não recorda alguma coisa 
QUe esqueceu, mas SÍffi que eJe atua. L \I 

A questão que se coloca é qual a relação da repetição com 
o real. Vimos que a repetição aparece como ato, e sabemos que 
um ato é sempre humano, que não há ato animal, mas apenas 
comportamento animal . O que Lacan nos diz é que "um verda· 
deiro ato, tem sempre uma parte de estrutura, por dizer respei
to a um real que não é evidente". 20 E ainda: "O real é o quere· 
torna sempre ao mesmo lugar - a esse lugar onde o sujeito, na 
medida em que ele cogita, não o encontra." O real é, portanto, 
essa presença silenciosa, à qual diz respeito toda a prática psica
nalít ica, e que transparece ou se faz presente pelas máscaras. As 
máscaras não ocultam o real, fazem-no aparecer. O real está 
além das ~áscaras, dos disfarces, dos significantes, está além do 
princ ípio de prazer. O real está além da repetição, não porque 
seja contrário a ela, mas porque a funda. 

19 Freud, S., E.S.B., Vol. XII, p. 196. 
20 l acan, J., O Ssminilrio, Livro 11. p . 52. 

6 

PULSÃO DE MORTE E PULSAO SEXUAL 

Vimos no cap itulo anter ior que a noção de pulsão sexual 
encerra uma d ificuldade: se nos colocamos, como sugere Lacan, 
nos dois extremos da experiência analítica - o recalcado pri· 
mordia! e a interpretação - , temos que a sexualidade situa-se 
nesse intervalo ou, para empregar suas palavras, ela domina toda 
a economia desse intervalo. L É portanto em termos da rede de ~ 
significantes que a sexualidade se constitüi e em relação à qual 
podemos falar do desejo . Mas nesse caso, é enquanto pertencen· 
te à subjetividade ou à rede de significantes, que a sexualidade 
diz respeito ao sujeito. Como então falar em pu/são sexual, se a 
pulsão é exterior a essa rede? Podemos falar em pulsão sexual da 
mesma maneira que falamos em desejo sexual? O sexual pode 
ser p redicado tanto da pulsão como do desejo? 

Claro está que a sexualidade só se realiza na medida em 
que é suportada pelas pu_lsões parciais, mas isto nos autoriza a 
falar dessas pulsões como sendo sexuais? O. que confere às pul· 
sões parciais o caráter de sexuais? O fato de serem parc iais em 
relação à finalidade biológica da sexualidade, ou o fato de serem 
regidas pelo princípio de prazer? Deleuze nos diz que é pelas 
máscaras· que a repetição se constitui; isto não elimina porém o 
fato de que essa repetição dissimu la algo fundamentalmente de· 
terminante na função de repetição, que é o real. Nesse caso, te
ríamos duas repetições: uma ao nível da rede de significantes, 
que não seria propriamente repetição, mas retorno lWieder-

L Lacan, J., O Sffmin4rio , Livro 1 1, p. 1 ó 7. 



S4 ac:aso e repetição em psic:andlise 

kehr) dos signos, e outra num nível mais profundo e dissimula
do pela primeira, que seria da ordem do pulsional propriamente 
dito. A questão, portanto, é a seguinte: a pulsão que constitui o 
sexual é, ela própria, sexual? E se a repetição, no que ela tem de 
menos dissimulado, é o que nos aponta p~ra o real, como fica a 
distinção pulsão sexual-pulsão de morte? Ou ainda: se o que de 
mais radical a repetição encerra é a repetição em si mesma, co
mo sustentar a oposição pulsão sexual-pulsão de morte? 

O que terá que ser repensado, acredito, é a concepção freu
diana da pulsão de morte entendida como tendência de retornar 
ao inorgânico. A compulsão à repetição, que foi a princípio a 
única manifestação da pulsão de morte apontada por Freud, en
contrava sua justificativa no fato de que contrariava o princípio 
de prazer, ou melhor, ela nos remetia para um 1'além do princ í
pio de prazer~~. exatamente porque não encontrava sua justificati
va no princl'pio de prazer, no fato de que nenhuma das instâncias 
psíquicas parecia se beneficiar dela. Assim sendo, ela nos remetia 
para algo mãis primitivo e mais fundamental, que Freud identifi
cou como sendo a pulsão de morte. No entanto, poucos anos de
pois da publicação de Além do princ1pio de prazer, Freud nos 
bririda com o pequeno artigo A negativa (Die Verneinung, 1925), 
no qual afirma não apenas que nem se(Tlpre o funcionamento do 
aparelho psíquico é regido pelo princípio de prazer, mas sugere 
ainda que a própria pulsão de morte pode e deve ser vista como 
um princípio positivo de constituição do psiquismo, e que esse 
papel positivo nada teria a ver com a hipótese um tanto metafí
sica de uma tendência ao inorgânico de que seria dotado todo 
ser vivo. 

O que me parece mais problemático·.não é a postulação de 
uma pulsão de morte, mãs sua identificação com a hipótese aci
ma, e isto porque a pulsão de morte não precisa ser vista como 
impulso para morrer. Podemos perfeitamente prescindir de 
Freud para afirmar que todo ser vivo morrerá um dia. Se a teo
ria de Weismann nos fornece a ilusão da imortalidade, não eli
mina contudo a nossa morte individual. Não me parece, por· 
tanto, que a grande revolução provocada por Além do princí
pio de prazer resida nessa verdade cotidiana, mas em algo que se 
refere ao nível propriamente teórico da construção freudiana. 
Pu/são de morte não é uma noção descritiva, mas um conceito 
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explicativo ou uma hipótese metapsicológica, e enquanto tal 
acha-se indissoluvelmente ligada à pu/são sexual. 

Essa dualidade pulsional, aliada à repetida afirmação de 
Freud do seu modo dualista de pensar, conduziu seus comenta
dores a uma distinção ontológica entre pulsão de vida e pulsão 
de morte. Assim, segundo eles, haveria desde o começo duas 
entidades distintas, cada uma impelindo o organismo vivo numa 
direção, algo análogo à dualidade afirmada por certas religiões 
entre as forças do bem e as forças do mal. No entanto, podemos 
respeitar a exigência dualista de Freud sem necessariamente 
cairmos num dualismo ontológico. Spinoza, três séculos atrás, 
já nos falava sobre uma dualidade (ou mesmo pluralidade) de 
modos que não implicava dualidade ou pluralidade substan
cial. Claro está que pulsão não é substância, mas nada nos im
pede conceber "pulsão de vida'' e "pulsão de morte" como 
modos de ser da pulsão. Apresso-me em dizer que nunca pode
ríamos conceber a pulsão simplesmente; ela sempre seria pulsão 
de vida ou pulsão de morte. O uso do termo pu/são isoladamen· 
te poderia, quando mui to, obedecer a uma economia expositiva. 
A diferença em relação à concepção freudiana residiria no fato 
de que nenhuma pulsão seria, em si mesma, pulsão de vida ou 
pulsão de morte, mas que esta distinção resultaria da organiza
ção do campo pulsional. 

Ao ser submetida ao simbólico e portanto sofrer o recalque 
originário, a pulsão se constituiria como pulsão sexual através 
de máscaras ou disfarces. Admitindo-se que o sexual, enquanto 
humano. só se dá nas e pelas máscaras, portanto já a nível do 
imaginário e submetido ao simbólico, não há como conceber
mos a sexualidade humana fora do simbólico. Mas neste caso, se 
o sexual pertence ao registro do imaginário, não é mais pu/são 
sexual, já que a pulsão, como nos disse Freud, não é da ordem 
do psíquico. "Pulsão sexual" seria, pois, uma contradição - se 
é. pulsão, não é ainda psíquica, sendo anterior às máscaras que 
pertencem apenas a este último; se é sexual, é posterior à sub
missão ao simbólico e interno ao imaginário, não podendo ser 
considerada pulsão. Admitir o sexual como sendo uma caracte
rística inerente à putsão; como que constituindo sua natureza, 
implica uma das duas hipóteses: 1) Que a pulsão pertença 
ao domínio do simbólico; ou 2) Que o sexual possa se constituir 
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explicativo ou uma hipótese metapsicológica, e enquanto tal 
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fora das máscaras e dos disfarces, isto é, fora do simbólico. Am· 
bas as hipóteses parecem contrariar a teoria psicanalítica. 

Uma metáfora da pulsão e sua diferenciação em pulsão 
sexual e pulsão de morte pode ser constituída da seguinte ma
neira : imaginemos um espaço cósmico mergulhado na mais 
absoluta escuridão, onde nem mesmo a luz de algum astro dis· 
tante se fizesse presente no campo visual. Imaginemo-nos soltos 
neste espaço portando uma possante lanterna unidirecional, com 
a qual esquadrinhamos o cosmo, com a condição de não voltar
mos o foco contra nós mesmos. Numa situação dessas, apesar 
de estarmos com os olhos abertos e com a lanterna acesa, não 
veríamos absolutamente nada, nem mesmo o facho de luz emiti· 
do pela lanterna, já que n~o haveria partículas em suspensão ou 
atmosfera. Apesar de estarmos com os olhos abertos e com a 
lanterna acesa, nada veríamos, estaríamos na mesma situação 
que um cego. Suponhamos· agora que um objeto qualquer, por 
''acaso", atravessasse nosso campo visual e fosse iluminado pela 
lanterna. Ele, ao mesmo tempo que se tornas~ visível, denun
ciar ia a existência do foco de luz e da nossa própria visão. Ora, 
se substituirmos o objeto pelo seio materno e o foco de luz pela 
pulsão, poderíamos dizer que o objeto, ao se constituir como fi· 
gura, constituiu simultaneamente a pulsão como pulsão sexual. 
O sexual é o que se con-figura pela articulação entre a pulsão e 
um objeto capaz de funcionar em termos de diferencial prazer
desprazer. A pulsão de morte, na nossa metáfora, seria o próprio 
foco enquanto não relacionado a um óbjeto e, portanto, aquilo 
que permaneceria invisível e silencioso. Assim sendo, o que dis
tinguiria a pulsão sexual da pulsão de morte seria o investimen· 
to. t enquanto invest ida num objeto que a pulsão se constitui 
como pulsão sexual, constituindo por contraposição a pulsão de 
morte como energia dispersa. Isso porém contraria o que foi di
to acima, isto é, que a concepção de uma pulsão sexual é aber· 
rante, já que implica a existência do sexual fora do simbólico o 
que, no mín imo, acarreta uma naturalização do sexual. A soÍu
ção para o impasse poderia ser a de aceitarmos que os termos 
"morte" e "sexual". enquanto qualificando diferencialmente a 
pulsão, correspondem a modos de ser da pulsão e não a uma dis
tinção ontológica. Neste caso, o "sexual" corresponderia à ins
crição da pulsão num outro registro - o da realidade psíqui-
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ca -, o que se daria através de seus representantes psíquicos e 
não em termos da pulsão em si mesma. E com isso, seríamos le· 
vados a concordar com Freud quando ele afirma que a pulsão 
de morte "é a putsão por excelência". 

Essa concepção, porém, corre o risco de transformar a teo
ria freudiana das pulsões numa teoria monista, contrariando o 
propósito de Freud. A própria metáfora empregada deixa claro 
esse risco. Se é o objeto que ao ser investido const itui a pulsão 
como pulsão sexual, antes do investimento haveria apenas a 
pulsão de morte. Rigorosamente falando, isto é verdadeiro, pois 
o que plfrmanece imerso no acaso, o que não se configura como 
forma, como sentido, é o que pode ser considerado como rigo· 
rosamente pulsional. A pulsão de morte é, pois, a pulsão por.ex
celência, "a primeira pulsão": como diz Freud.2 No entanto, a 
questão não é assim tão simples, posto que é apenas do lugar da 
ordem, isto é, do lugar do sexual, que podemos falar em pulsão 
de morte. Antes da diferenciação pulsão sexual-pulsão de morte, 
não podemos, a rigor, falar de pulsão. Não há esse "antes", ele 
só se dá ao nível da nossa metáfora, e supor a existência desse 
momento fora do tempo, fora da ordem, fora do pensável, é 
algo que se reduz a um nome apenas: pulsão. Assim, pulsão é 
sempre pulsão sexual ou pulsão de morte; desde o início essas 
duas modalidades encontram-se juntas, "desde o início os fenô· 
menos da vida podiam ser explicados pela ação concorrente ou 
mutu,amÉmte oposta dessas duas pulsões ( ... ) As manifestações 
de Eros eram visíveis e bastante ruidosas (. .. ) Deve-se confessar 
que temos uma dificuldade muito. maior em apreender essa pul
são (de morte); podemus apenas suspeitá-lo, por assim dizer, co· 
mo algo situa~o em segundo plano, por trás de Eros, fugindo à 
detecção".3 Voltarei a essa questão no capítulo seguinte. 

Inicialmente, Freud abordou a questão do ponto de vista 
da repetição traumática. Oual é a função da repetição traumáti· 
ca? Se ela não serve ao princípio de prazer, se não atende às exi
gências de nenhum sistema psíquico, e se apesar disto apresenta
se com insistente regularidade, a que serve ela? Por que o pa-

l Freud. S., E.S.B., Vol. XVIII , p . 56. 
3 Freud, S., E.S. 8. , Vai. XXI, pp. 141 e 144. 
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ciente repete nos seus sonhos situações traumáticas? Freud suge
re que estes sonhos teriam a função de dominar retrospectiva
mente o estímulo:• Lacan considera que a respost a é apressada 
ou, pelo menos, que lemos apressadamente a resposta sugerida 
por Freud: " Dominar o ácontecimento doloroso, lhes di
rão - mas Quem domina, onde está aqui o senhor, para domi
nar? Por que falar tão depressa quando, precisamente, não sabe
mos situar a instância que se entregaria a essa operação de domí
nio?"5 

'Essa dominação não seria feita por um dos sistemas psíqu i· 
cos, nem· pelo psiquismo entendido como uma totalidade. Na 
verdade, ela nos remete a uma fase anterior à vigência do princí· 
pio de prazer, anterior ao momento em que os sonhos passaram 
a ser realização de desejos,6 anterior ao psiquismo entendido co
mo um conjunto de sistemas diferenciados. 

Vimos, em capítulo anterior, que o aparelho psíquico co· 
meça a se constituir como um aparelho, isto é, como um con· 
junto de sistemas, a partir do momento em que a energia livre, 
proveniente de fonte pulsional, começa a ser ligada. ~ essa sujei
ção da energia livre, transformando-a em energia ligada, que vai 
passar a ser, da (por diante, a tarefa principal daquilo que Freud 
chama "os estratos mais elevados do aparelho mental". Uma vez 
feita a diferenciação do psiqu ismo em sistemas, caberá ao siste
ma Pcs/Cs sujeitar a excitação do lcs, o qual funciona como lo
cal de impacto da fonte pulsional. Essa energia livre tende à des· 
carga, e poderá provocar uma desestruturação do psiquismo se 
não for dominada e conduzida à descarga de forma adequada. 
Portanto, antes mesmo da dominância do princípio de prazer, o 
aparelho psíqu ico funciona no sentido de ligar a energia livre; 
ou, mais precisamente, o aparelho psíquico, enquanto "apare
lho", é o efeito dessa ligação, posto que anteriormente a ela não 
podemos falar em nada que se assemelhe a um aparelho, uma or-

4 
5 

Op. ele .• p. 48. 
~ ucan, J .• o S.min~rio , Livro 11 . p . 53. 

Freud, S. , op. cit., p. 49. 
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ganização, um sistema fechado. 
Mas então, por que, posteriormente à constituição do apa· 

relho psiqu i.co com sua divisão em sistemas, o indiv íduo con· 
tínua a repeti r experiências traumáticas de origem infant il? 
Freud responderá (não tão claramente como desejaríamos) que 
a repetição persiste porque a pu lsão insiste. Volto, porém, à 
questão que levantei acima: qual pulsão insiste, a pulsão sexual 
ou a pulsão de morte? 

Ambas evidentemente, sendo que cada uma const itui um 
tipo diferente de repet ição. Talvez a questão deva ser colocada 
de outra maneira: O que o homem repete, segundo a psicanáli
se? Em primeira instância, ele repete a sua infância. Tal como 
os mitos, que nos remetem aos começos (o tempo original de 
que nos fala Mircea Eliade), Freud nos remete ao nosso começo, 
à nossa infância concebida aqui como um destino; não um deSti· 
no já inscrito ab aeternitatae, mas um destino inscrito ab inítio. 
Esse começo, tal como o começo mítico, pertence a um outro 
tempo. Mareei Detienne7 fala-nos do aedo do poeta da Grécia 
arcaica que, inspirado pelas musas, tinha acesso ao tempo origi· 
na l, ao tempo mítico dos começos. Esse tempo não é um tempo 
passado, assim como a memória do poeta não é uma. memória 
psicológica; o poeta, no estado de êxtase, ''vê" esse out~o tempo 
como presente, ou melhor, ele presentifica o tempo e o espaço 
sagrados. As musas não lhe fo rnecem um relato dos feitos dos 
deuses e dos heróis, esses acontecimentos primord iais são "vivi· 
dos' ' pelo poeta como presentes. O tempo sagrado é o tempo 
aion, fe ito de passado e futuro, que o presente do poeta con· 
templa. De forma análoga, o começo que o psicanalista nos leva 
a contemplar, ou melhor, a repetir, não se apresenta como um 
passado cronológico. Não se trata de construir um relato fie l do 
passado psicológico de cada um de nós, ma·s de possibilitar um 
acesso a esse lugar mítico que está aí e que é vivido em contem
poraneidade com nosso presente histórico. 

Esse passado-presente é, porém, duplo: é o passado-presen
te do inconsciente, mas é também o passado-present~ das pul-

7 
Oet ienne, M., Ltu m11'tres dtJ Vtlritl d11ns 111 Gréco arch11iqu1. 
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sões. Se o inconsciente insiste, enquanto recalcado, em se tor
nar consciente, a pulsão insiste mais fortemente ainda investin· 
do o próprio inconsciente. E poderíamos dizer mais .ainda: que 
o inconsciente só persiste porque a pulsão insiste. i: a pulsão 
que confere realidade ao inconsciente. A repetição do incons· 
ciente só se faz nas e pelas máscaras, o mesmo acontecendo com 
a repetição que se dá a nível do pré-{;onsciente/consciente. A 
repetição que se dá ao nível da pulsão é de outra natureza, não 
é máscara, disfarce ou sentido, é real. 

Creio que este é o momento de retomarmos uma questão 
que foi apenas insinuada anteriormente: Pu/são é corpo ou lin· 
guagem? 

Dois milênios antes de Freud, os estóicos distinguiam dois 
tipos de coisas: corpos e acontec imentos. Apenas os corpos po
dem ser causas, os acontecimentos são efeitos. Assim, enquanto 
os corpos são misturas e estados de coisas, com suas tensões, 
suas qualidades, suas ações e paixões, os acontecimentos são 
efeitos de superfície, "incorporais", não possuem propriamente 
existência. Não são substantivos ou adjetivos. mas verbos (cres· 
cer, diminuir, cair, brilhar, correr, rir, são acontecimentos). Os 
acontecimentos não são agentes nem pacientes, assim como não 
são também qualidades de corpos. Enquanto os corpos são o ser 
profundo, força, os acontecimentos são efeitos dos corpos, efei
tos não classificáveis entre os seres. Um acontecimento jamais 
pode ser causa de nada, não age nem padece, é impassíve'!. No 
entanto, os acontecimentos não existem fora da linguagem que 
os exprimem. Deleuze nos diz que "o acontecimento subsiste 
na linguagem, mas acontece às coisas" .8 Enquanto os corpos são 
o lugar das ações e das paixões, os acontecimentos-linguagem 
são o atributo de estados de coisas. Portanto, de um lado temos 
os corpos, de outro temos os incorporais (acontecimentos-lin
guagem); os primeiros são coisas, com suas qual idades físicas e 
relações reais; os segundos, como atributos lógicos, são efeitos 
impassíveis. Nossa questão é: O que são as pulsões - corpos ou 
acontecimentos-! ingu agem?9 

8 Deleuze. G .. Lógica do sentido, p. 26. 
9 

Para a questão dos incorporais no estoici5mo, ver: E. Bréhier. L~r thtlorie det incor· 
porels dans l'ancittrr sroicísme, e G. Oeleuze, op. cit. 
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Freud nos fala das pulsões como marcadas pelo acaso, an· 
teriores à ordem e à lei. Poderíamos ser tentados, a partir disto, 
a identificá-las com os encontros de que nos tala Lucrécio - aca
so puro, produtor de ordens secundárias. No entanto, Lucrécio 
nos fa la da superfície dos acontecimentos e não da profundida· 
de dos corpos, colocando-se de início a nível das máscaras, dos 
significantes, e não da pulsão. Os acontecimentos (ou a língua· 
gem que é sua expressão) são "impassíveis", não são o lugar 
nem das ações, nem das paixões. Assim, a pulsão, enquanto real, 
é corpo ou diz respeito a corpos. 

Mas nesse caso, não seria a pulsão redut ível ao biológico? 
Não estaríamos retornando e negancJo o princípio desta exposi· 
ção, quando afirmei tão enfaticamente a distinção entre pulsão 
e instinto? Não creio que assim seja, mesmo porque afirmar que 
a pulsão é corpo ou que diz respeito a corpos não significa que 
"corpo" seja aqui considerado enquanto corpo biológico. Mas 
então, de que corpo estamos falando? A resposta pode ser um 
tanto desconcertante, mas este corpo é o corpo enquanto 
submetido à cultura, à linguagem. Enquanto o discurso da bio· 
logia deliberadamente naturaliza o corpo humano para poder 
tratá-lo como coisa, o discurso psicanalftico vai pensá-lo en· 
quanto imerso na cultura e como superfície de inscrição da his
tória. 

As pulsões enquanto corpo (ou como representantes do 
corpo, como prefere Freud) inst ituem o lugar do real em psi· 
canálise. Este real não é um "dado", ele é, se qu isermos, uma 
hipótese ou um suposto. Isto não ó torna, porém, supérfluo; 
não nos habilita a fazermos um corte entre a pulsão e o incons
ciente com o intuito de nos descartarmos do primeiro, como 
tendem a fazer alguns teóricos da psicanálise. Estes últimos; 
quando o fazem, se recusam a ouvir as palavras de Lacan quan· 
do afirma que " mais do que qualquer outra prática, a psicaná· 
lise é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é 
o núcleo do real", 10 ou ainda quando afirma que, dizer que a 

10 
Lacan, J., O St!min•rio, Livro 11, p. 55. 
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pulsão é o real, é dizer que ela está presente no centro da ex
periência psicanal(tica, encarnando-a e, ao mesmo tempo, pertur
ba~do-a na sua dissimu la da porém freqüente contaminação:._ car
tesiana. 

Mas de que real é esse que fa lamos? Não se trata da realida
de psíquica (psychische realit'àt) à qual Freud faz referência na 
Interpretação de sonhos. 11 Esta é identificada com o desejo in
consciente e com os fantasmas ligados a ele, enquanto que o real 
a? qual nos referimo: a~ima nos remete para o registro da pul
sao. Portanto, a pulsao :corpo não no sentido de ser um órgão, 
uma parte ou uma funçao do corpo, mas no sentido de ser um 
modo particular do corpo se articular com a linguagem (ou com 
os objetos constitu (dos a partir desta). E como a pulsão se cons
titui 7omo_ repetição? Ela não repete segundo uma lei a priori, 
t~mbem na? re~ete uma ordem cósmica inexorável; o que a pul
sao repete 1mpl1ca sempre o novo, é uma repetição que se dá no 
lugar do acaso. 

11 
Freud, S., E.S.B .• V oi. IV. pp, 151 e 1 5&9. 

7 

O REAL E A PULSÃO DE MORTE 

O real é corpo ou diz respeito a corpos. "Corpo" não deve ser 
entendido aqui como sendo, desde o início. uma totalidade es
truturada formada de partes, mas como um conjunto aditivo de 
elementos que funcionam em termos do diferencial prazer-das
prazer, sem nenhum princípio unificador a priori. Se, do ponto 
de vista biológicç, este corpo é uma total idade estruturada ca· 
paz, desde o in ícío, de funcionar integradamente, o mesmo não 
ocorre quando o consideramos do ponto de vista psicanalítico. 
A pulsão diz respeito aos encontros desse corpo com o mundo 
ou, mais especificamente, aos seus encontros com objetos que 
também .não se apresentam como formando parte de uma totali
dade organizada (que seria o mundo) . .1\pulsão não deve ser en
tendida, portanto, como uma propriedade do corpo, mas como 
algo que diz respeito ao modo desse corpo se articular com os 
objetos. Quando Freud nos diz que inicialmente ·as pulsões são 
anárquicas, devemos eiitender por isto que elas não funcionam 
integradamente, que cada pulsão, isoladamente, articula uma 
parte do corpo com um objeto, e que esta articulação se faz em 
função do diferencial prazer·desprazer. O que há, nesse momen· 
to, é pois uma pluralidade de pulsões elementares, um estado de 
dispersão anárquica de energia. 

Um estado de pura dispersão de energia, caos original de 
forças elementares, é evidentemente uma ficção que não corres
ponde a nenhum momento real. !: apenàs recorrentemente que 
podemos pensá-lo, ou ~eja, é do lugar da ordem que falamos nes
se caos original, e este lugar assim como o discurso que a partir 
dele produzimos não podem ser neutros em relação ao caos-ob
jeto desse discurso. 
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Em Além do princ1pio de prazer, Freud nos convida a.ima· 
ginar um organismo vivo extremamente simples que é submeti · 
do ao impacto incessante de est ímulos externos. Esse organismo 
acabaria por formar uma camada protetora que funcionar ia co· 
mo um escudo contra estímulos, evitando com isso a destruição 
de suas camadas mais profundas e a sua própria morte. Ocorre 
porém que, no caso do aparelho psíquico, as excitações são 
provenientes não apenas do exterior, mas também do interior 
do organismo, sendo que neste caso não há possibi lidade de se 
erigir um escudo protetor, ou sua utilização é ineficaz em se tra· 
tando de excitações excessivamente intensas. Uma invasão dt!S· 
se tipo tem um efeito desagregador sobre o aparelho psíquico. 
Quando isso acontece, o princ(pio de praze r é colocado momen
taneamente fora de ação e ' 'surge o problema de dominar as 
quantidades de estímulo que irromperam, e de vinculá-las, no 
sentido psíquico, a fim de que delas se possa então desvenci· 
lhar." 1 A noção de trauma psíquico está ligada a essa concepção. 
O trauma seria o efeito, a nível psíquico, do rompimento desse 
escudo protetor e da invasão de quantidades excessivas de 
excitação. . 

O que podemos depreender do exposto acima é que um sis· 
tema que funcionasse exclusivamente segundo a modalidade de 
energia livre não teria comO" se defender do excesso de estimula· 
ção, e teria sua capacidade de sobrevivência reduzida. Na verda· 
de, como já vimos, essa hipótese não é realizável concretamente. 
Uma pura dispersão de energ.ia é impensável, e admitir um "apa· 
relho" que funcione dessa forma é contraditório, já que o apare· 
lho se constituiria, ele próprio, como uma contenção a essa dis
persão. 

Assim, não teria sentido dizermos que o aparelho psíquico, 
em seu começo, teria por objetivo conter a livre dispersão de 
energia, porque não podedamos, então, falar em aparelho psí
quico. Este não é o que contém a energia, mas o que resul ta des· 

• sa contenção. t a ligação (Bindung) da energia, isto é, sua trans· 
formação de energia livre em energia ligada, que vai" constituir 

I 
Fre<Jd, S. , E.S.B .. Vol. XVIII·. p. 45. 
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propriamente o aparelho psfquico. Dizer, como Freud disse, q1-1e 
no começo há apenas o ld, não corresponde à afirmação da exis· 
tência de uma instância ou um sistema ps íquico original. "ld" 
significa apenas "isso", um não-lugar, um não-sistema, "uma pura 
dispersão que, enquanto tal, é apenas uma idéia limite, não cor· 
respondendo a um momento real do aparelho psíquico. 

A dominância da energia livre corresponderia à dominância 
da pulsão de morte. Se por "energia livre" entendemos um esta· 
do de pura dispersão, ausênc ia de ordem, inexistência de liga· 
ções, então "energia livre" e "disjunção" seriam análogas. Um 
sistema que funcionasse segundo a modalidade de energia livre 
não seria um sistema, posto que energia livre designa precisa· 
mente a ausência de sistema; a menos que se concebesse o siste· 
ma como algo ex terno a essa energia e às representações que ela 
investe, e neste caso, ou teríamos que admitir um si~tema pre· 
existente - uma espécie de alma ou espírito- ou que esse apa· 
relho seria um aparelho anatômico, corporal, o que impediria 
que o concebêssemos como um aparelhopsfquico. 

Energia ligada e energ ia livre corresponder.iam, dessa for
ma, à ordem e aéaso, e poderiam ser também pensadas em ter· 
mos de figura e fundo. Se procurarmos imaginar a gênese do 
apárelho psíquico no indivíduo, temos que admitir que_é.através 
das ligações que os primeiros conjuntos vão se constituir, sendo 
que o estado inicial de pura dispersão a que Freud se réfere per
manece como uma referência "mítica". O que pretendo dizer 
com isto é que esse caos original não se apresenta como um "da·· 
do inicial" que funcionaria como ponto de partida empírico pa
ra a construção teórica da psicanál ise. Essa é à razão pela qual 
Lacan nos diz que a pulsão não está na base -da teoria psicanalí· 
tica, mas no topo dessa teoria, isto é, que é algo ao qual chega· 
mos pelo caminho teórico e não algo do qual partimos empiri· 
camente. 

O real da psicanálise não é, portanto, um dado, mas um su· 
posto, opera como causa mas só conhecemos os seus efeitos dis· 
torcidos : as máscaras. A ficção de um estado inicia I anárquico, 
puro caos de pulsões parciais, estado mítico segundo Freud, não 
tem a mesma finalidade das narrativas míticas, não se propõe 
como uma concepção evolutiva da gênese do universo, e tam
bém não pretende situa r-se no mesmo registro da cosmologia de-
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senvolvida pelos físicos atuais; o objetivo aqui não· é o de traçar 
a gênese do cosmo, a gênese da vida ou a gênese do psiquismo. 
Não é uma questão de gênese o que está sendo colocado. O caos 
a que nos referimos acima não diz respeito ao que se passou in 
i/lo tempore, mas ao que é atual. Trata-se menos de gênese do 
que de figura e ~undo . 

Em termos psicanalíticos, não seria possível falarmos num 
puro acaso. O real não se constitui como puro acaso nem como 
ordem absolu.ta, mas em termos do diferencial acaso-ordem : um 
fundo de acaso contra o qual se consti tuem ordens emergentes. 
Essa articulação figura-fundo não precisa ser pensada em termos 
evolutivos. Não se trata de imaginarmos um grande caos ongina l 
a partir do qual emergiriam conjuntos mais ou menos estáveis 
até o ponto em que, banido o acaso, não haveria mais do que 
uma grande ordem. Ordem e acaso, assim como figura e fundo, 
não são duas realidades distintas, mas dois modos do real. Assim 
como é impossível percebermos um puro fundo ou uma pura fi
gura, também é impossível concebermos um puro acaso ou uma 
ordem absoluta. · 

Temos aqui dois conceitos que pertencem a registros dife
rentes: o conceito de pulsão, conceito explicativo e especifica
mente psicanalítico, e o conceito de figura-fundo, produzido fo
ra da teoria psicanalítica, num nível puramente descritivo e que 
procuraremos articular com o conceito de pulsão. 

A noção de figura e fundo é evidentemente uma noção 
muito antiga, mas foi em 1915 que o psicólogo dinamarquês Ed
gar Rubin2 trouxe-a para o primeiro p lano da teoria psicológica. 
Ao apresentar uma descrição fenomenológica do campo percep· 
tivo, Rubin nos diz ·que todo objeto sensível não existe senão 
em re.lação a um fundo, e que este permanece silencioso, invisí· 
vel s~b a figura, caracterizando-se como uma continuidade 
amorfa e indiferenciada mesmo quando é formado por objetos 
que fazem parte do nosso cotidiano. Assim, uma melodia desta· 
ca-se contra um fundo de vozes e de ruídos, da mesma iorma 

2 Rubin, E., Synsoplevedu Figurer; Copenhagen, Gyldendalske, 1915 (publicado em 
inglês sob o titulo '"Figurv and Groud'" em: Readings In percBption, de Beardstee e 
Wertheimer. 
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que um objeto se destaca de um fundo constituído por outros 
objetos. Somos capazes de reproduzir a melodia mas não o fun
do contra o qual ela se apresentou. Mesmo sendo constituído de 
sons, o fundo é "silencioso", assim como os espaços entre os ob· 
jetos são "vazios" ou " invisíveis" . E dessa invisibil idade do visí
vel que Freud nos fala em O estl'anho (Das Unheimliche} e que 
Lacan analisa em A carta roubada, de Edgar Allan Poe. 

A noção de figura e fundo não pertence porém ao mesmo 
registro que o conceito de pulsão. Este último é um conceito d i· 
nâmico, enquanto que figura-fundo é uma noção descritiva. O 
que pretendo não é explicar a pulsão pelo diferencial figura-fun
do, mas articular os dois conceitos de modo que esta articulação 
nos permita comp reender a distinção entre pu lsão de vida e pu I· 
são de morte . · 

O que os psicólogos gestaltistas nos legaram foi a afirmação 
de que o campo perceptivo, por mais simples que seja, é consti
tu ido de figura e fundo. Perceber algo é perceber uma figura so
bre um fundo, e esta não é umà característica contingente da 
percepção, mas algo que lhe é essencial. ''A impressão pura- es
creve Merleau-Ponty - não é apenas não encontrável, mas im
perceptível, e, por conseguinte, impensável como momento de 
percepção."3 Mas se percebemos sempre uma figura sobre um 
fundo, é apenas a figura que possui forma, coesão e individuali· 
dade. O caráter de "coisa" pertence à figura e não ao fundo. Es
te permanece indiferenciado. Esta indiferenciação permanece 
mesmo quando o fundo é constituído de objetos que, quando 
percebidos corno figurais, são perfeitamente diferenciados. Ape
sar de os exemplos de organização do campo perceptivo Serem 
em sua maioria tirados da percepção visual, a mesma organiza
ção figu ra-fundo ocorre na percepção auditiva, tátil, olfativa e 
gustativa. Tomarei um exemplo de percepção visual porque ele 
se presta particularmente ao que pretendo analisar a seguir. Tra· 
ta-se do famoso exemplo de ambigüidade figura-fundo de E. Ru · 
bin: a t aça e os dois perfis. 

3 Merleau-Ponty. M., Fenomenologia da percepç4o. p. 22. Ver também: Rubin, E., 
Vísue/1 w;Jh~nom~TH~ne FigtJrer; Koffke, K., Principie~ of Gesta/r psychology; 
Gurwitsch. A., TMorie du champ de la conscíence. 
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A figura acima pode apresentar-se como sendo o desenho 
de uma taça ou o de dois perfis. Ambos, taça e perfis, são perfei
tamente nítidos e se apresentam alternativamente. Não há ne· 
nhuma possibilidade de percebermos simultaneamente taça e per
fi s. Se percebemos a taça como figura , o que corresponderia aos 
dois perfis transtorma· se em fundo e perde inteiramente o signi
ficado de perfis. O fundo, inclusive, parece continuar por debai· 
xo da figura. Analogamente, se percebemos os perfis como figu· 
rais, a taça transforma-se em fundo amorfo e desaparece. O con
torno penence sempre à figura. Assim, se percebemos os perfis, 
uma cena curva do deSenho . toma o signif.icado de nariz ; se per
cebemos a taça, o que antes era nariz transforma-se em curva da 
taça . Ora, ·o que acontece quando, por exemplo, percebemos os 
dois perfis? Acontece que a taça "morre" como taça; ela literal
mente desaparece, perdendo a forma e o significado de taça e 
transformando-se num fundo amorfo, indiferenciado, silencioso 
e 1nv1sível. E no entanto nenhuma alteração foi introduzida no 
desenho, todos os traços que antes compunham a taça permane· 
cem presentes. Tal como a carta roubada, de E. A. Poe, a taça 
permanece presente porém invisíve l. Para que os perfis apare
çam como perfis, é necessário que a taça desapareça como taça 
e que em seu lugar surja um espaço indiferencia.do, amorfo, invi· 
sivel, carente de ordem e de sentido. Ordem e acaso apresentam· 
se aqu i como contrários complementares e não como duas reali· 
dades ontologícamente distintas. 

Claro está que o exemplo gráfico é artificioso, que o real 
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não é constituído por linhas que formam figuras ambíguas, e 
que a reversibilidade que aqui verificamos é excepcional. Mas é 
exatamente nesta excepcionalidade que reside a excelência do 
exemplo. Se mesmo numa situação na qual figura e fundo pos· 
suem a mesma intensidade verificamos a invisibilidade de uma 
delas quando se transforma em fundo, com muito mais razão 
isto acontece nos casos em que a figura é pregnante e não rever
sível. No entanto, os casos em que essa reversibilidade pode 
ocorrer facilmente são muito mais corriqueiros do que imagina· 
mos. Se estamos numa esquina movimentada conversando com 
um amigo, o barulho do trânsito, apesar de ruidoso, transforma
se num fundo silencioso e indiferenciado, o mesmo acontecendo 
com as pessoas que passam e as outras vozes que compõem o 
burburinho da multidão. Mas se acontece de ouvirmos uma frea
da brusca e o barulho de uma batida, a voz do nosso ·amigo 
transforma-se em fundo e o .acidente transforma-se em figura. 
Não seremos capazes de reproduzir, posteriormente, o que o 
nosso interlocutor continuou a falar quando se deu a batida, da 
mesma maneira que não conseguiríamos reproduzir o que estava 
acontecendo ao nosso redor quando estávamos conversando 
com ele. · 

O importante a destacar é que figura e fundo não corres· 
pondem a duas realidades que possuam existência independente, 
mas a uma ll"esma realidade que se apresenta sob dois modos. 
Além do mais, meu propósito não é o de analisar a questão da 
organização do campo perceptivo, nem o de fazer uma aborda
gem psicológica às questões psicanalíticas, mas sim o de pensar 
ordem e acaso de forma análoga à que fizemos com figura e fun·
do, e de. procurar compreender, a partir deste diferencial, a opo
sição pulsão de vida-pulsão de morte que Freud estabelece em 
Além do princípio de prazer. 

Se a pu lsão sexua I é, como nos diz F r eu d, ruidosa, se ela é 
pródiga em nos orerecer seus representantes ps fqu jcos, e se por 
outro lado a pulsão de morte é silenciosa e teima em se ocultar, 
e se além disso a pulsão de vida age no sentido de constituir to· 
talidades organizadas, enquanto a pulsão de morte age no senti· 
do da desdiferenciação, não poderíamos dizer que a pulsão de 
vida representa a ordem enquanto que a pulsão de morte repre· 
senta o caos·acaso? E mais ai nda: não podedamos também dizer 
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que a pulsão de morte constitui esse fundo-acaso sobre o qual se 
diferencia a pulsão sexual como ordem-figura? Se assim for, o 
dualismo pulsional não possui nenhum matiz ontológico, mas 
resolve-se nesse dualismo estrutural figura-fundo. Neste caso, 
pulsão sexual e pulsão de morte são termos que designam, a ní
vel dinâmico e econômico, o que a nfvef descritivo estamos cha
mando de figura e fundo ou ordem e acaso. 

Vimos que a pufsão sexual se coloca, desde o início, ao ní
vel das máscaras, dos disfarces. Se assim for, ela encontra-se, 
desde os seus começos, submetida ao simbólico; a pulsão sexual 
e seus disfarces são uma só e mesma coisa. Não há portanto pul
são sexual anárquica, ela sempre se dá no lugar da ordem, apre
senta-se sempre como figurai. Mesmo a pulsão sex4al auto-eróti
ca só é anárquica se comparada às organizaç6es concebidas pos
teriormente por Freud. Pulsão sexual significa pulsão ordenada, 
mesmo porque se fosse anárquica não teria como nem por que 
ser chamada de sexual. 

De certo modo, isto é o que nos diz Freud no capítulo V 
de Além do princípio de prazer. A vida teria surgido por aciden
te no seio da matéria inerte, "a tensão que então surgiu no que 
até aí fora uma substância inanimada se esforçou por neutrali
zar-se e, dessa maneira, surgiu o primeiro instinto: o instinto a 
retornar ao estado inanimado" .4 Este retorno era, de início, fá
cil de ser empreendido dada a instabilidade do ser vivo; no en
tanto, os sobreviventes, beneficiados por condições externas 
propícias, tiveram esse retorno mais retardado. Foi este prolon
gamento do retorno ao inorgânico que deu lugar aos instintos de 
conservação. "Instinto de conservação" nada mais é, portanto, 
do que o nome que Freud dá a esse caminhar organizado para a 
morte. A função destes instintos "é garantir que o organismo se
guirá seu próprio caminho para a morte, e afastar todos os mo
dos possíveis de retornar à existência inorgânica que não sejam 
os imanentes ao próprio organismo".5 O sexual é uma ordem 
(ou uma pluralidade de ordens) instituída sobre um fundo pul
sional anárquico. Vida é, em princípio, perturbação; e o que é 

4 
Freud. S., E.S.B., Vol. XVIII, p. 56. 

s F d S · reu . ., op. c1t., p. 57. 
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perturbado é a quietude do inorgânico, espécie de paraíso perdi
do ao qual a própria vida tenderia. Assim, tanto a pulsão sexual 
como o instinto sexual seriam ordens emergentes a partir de um 
estado anárquico que seria a vida em seus c"omeços. Já vimos, 
porém, que esse estado anárquico original é uma ficção, que tan
to a nível da matéria inanimada quanto a nível da vida, esse es· 
tado de dispersão absoluta, de pura indiferenciação, é uma abs
tração que não corresponde a nenhum momento reai .. Q que te
mos são diferentes modos do real se organizar em termos de fi · 
gura e fundo, e esta organização implica, evidentemente, o ob
servador (ou, se quisermos, o ponto de vista do teórico). Não há 
pois uma pulsão de morte em si, que é o fundo, e uma pulsão de 
vida em si, que é a figura. O que ocorre é justamente o contrá· 
rio: num campo pulsional constituído de figura e fundo, o que é 
fundo, por ser silencioso, invisível e sem forma, é chamado de 
pulsão de morte; enquanto que a figura, por ser diferenciada, 
por apresentar uma forma, é chamada de pulsão de vida. Não 
existem duas pulsões ontologicamente distintas, uma se apresen
tando sempre como fundo e outra como figura, mas sim um 
campo constitu ido de corpos-forças, no interior do qual o que é 
figura é chamado de pulsão sexual, e o que é fundo é chamado 
de pulsão de morte. 

A questão que se coloca a partir daí é a seguinte: Se o se
xual se constitui pelas máscaras ao constituir as próprias másca
ras, se ele é fundamentalmente da ordem da constituição subje
tiva, então ele já se dá a nível psíquico, isto é, ele é a pulsão cap· 
turada pela subjetividade. Se assim é, a frase de Freud segundo a 
qual a pulsão de morte é a pulsão por excelência não encerraria 
a verdade da pu I são? 
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4 
Freud. S., E.S.B., Vol. XVIII, p. 56. 
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MORTE E PULSAO DE MORTE 

Qual a relação da pulsão de morte, enquanto conceito psi · 
canalítico, com a morte, · enquanto dest ino e possibilidade hu 
manos? 

Em primeiro lugar, e talvez acima de tudo, o silêncio com 
que ambos são marcados. No entanto, ao postular a pulsão de 
morte, não é da morte enquanto destino pessoal que Freud 
pretende falar. A pulsão de morte diz respeito sobretudo aos li
mites de validade do princípio de prazer; e seu referencial, pelo 
menos num primeiro momento, não é a morte individual e nem 
mesmo a destrutividade, mas a compulsão à repetição. A morte, 
ela mesma, mais ainda do que a pulsão de morte, assinala o lim i
te da nossa experiência e o limite do próprio discurso. A morte 
como limite é o muro de Sartre, o que não pode ser experimen
tado porque assinala o fim da própria experiência- pelo menos 
da experiência humana. Poderfamos argumentar que, se a ex
periência da nossa própria morte é impossível, podemos pelo 
menos ter a experiência da morte do outro.· No entanto, tal expe
riência é também impossível; quando muito podemos ter a expe
riência dos últimos momentos da vida do outro, mas não 
po~emos ter a experiência do seu próprio morrer. Portanto, 
entre a mórte, enquanto possibi lidade última da existência de 
cada um de ros, e a pulsão de morte, enquanto hipótese meta· 
psicológica, há uma considerável diferença. No entanto, ambas 
são recobertas pelo silêncio. Assim como não podemos falar na
da da morte em si mesma, também a pulsão de morte permane
ce silenciosa. J sto não quer dizer porém que ambas não se façam 
presentes na vida; em torno delas construímos nossos fantasmas, 
nosso:; mitos, nossas religiões. Em torno da morte constru (mos 
sobretudo, no~sas ilusões. ' 

71 
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~ a partir do artigo de 1925 - Die Verneinung - que o 
conceito de pulsão de morte sofre uma transformação radical, e 
isto não apenas em re lação ao seu conteúdo, mas também no . 
que se refere ao seu lugar na teoria psicanalítica. Uma das novi · · 
dades deste artigo -e elas são muitas- reside no fato d e Freud 
apresentar uma concepção das pulsões e do funcionamento 
psíquico que não é mais dependente exclusivamente do prinCí
pio de prazer, além de não mais se adequar ao modelo homeos
tático defendido cinco anos antes em Além do princípio de pra· 
zer. 

Dificilmente uma análise desse texto pode ser feita sem se 
levar em conta uma outra, empreendida em l954 por Jean 
Hyppolite, a convite de J . Lacan, em seus semim1rios sobre 
Freud. 1 Hyppolite inicia seu comentário propondo a tradução de 
Verneinung para denegação (ao invés de ''negação" ou "negati
va"). A Verneinung, segundo ele, é uma forma de se apresentar o 
que se é no modo de não sê-lo - "Agora o sentwr vai pensar que 
que·o ofender-lhe, mas não tenho essa intenção" ou "O sen.hor 
pergunta quem pode ser essa pessoa no sont,o. Não é minha 
mãe." PeJo juízo de negação, o que ocorre é a suspensão (Au
fhebungl do recalcamento, sem que isto implique uma aceita
ção do recalcado2 e isto é possível pela separação entre o inte- • 
lectual e o afetivo. O juízo de negação é assim "o substi tuto in
telectual do recalcamento", 3 s~~~do que a rigor não deveríamos 
falar em separação entre o intelectual e o afetivo, mas em gêne
se do intelectual peJo juízo de negação. É neste ponto que 
Hyppolite chama a atenção para (J fato de que aquilo que Freud 
está nos oferece'ldo nessa passagem é uma hipótese sobre a pró
pria gênese do pensamento a partir da denegação. O intelectual 
resulta pois dessa suspensão (Aufhebung) presente na função de 
denegação, através da qual o recalcamento é suspenso mas não 
eliminado, posto que o conteúdo permanece negado. Hyppofite 

1 Hyppolíte, J ., "Comentario hablado sobre la Verneinung de Freud"t~m : Escritos 2, 
de J. ucan. 

; Freud, S .• A negativa;E.S.B .. Vol. XIX, pp. 295-6. 
Freud, S .• op. cit., p. 297. 
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pergunta, modestamente, se este não seria o caminho para en
tendermos a sublimação. 

Essa gênese do pensamento fica mais bem entendida se 
considerarmos o que ocorre quando o analista denuncia para o 
paciente aquilo que este último pretende com sua atitude de de· 
negação. Se o paciente aceita a denúncia do analista, ele desdiz 
sua denegação, isto é, realiza uma negação da negação. No en
tanto, a afirmação que daí resulta é uma afirmação puramente 
intelectual; ou melhor, esta afirmação intelectual surge precisa
mente pela negação da negação, o que a distingue da afirmação 
original (afetiva) que, por não poder (ainda) ser protegida pela 
denegação, tem que ser recalcada. Antes, portanto, da aqu isição · 
da linguagem (e da possibilidade de dizer "não"), a criança per
manece dominada pelo "sim" do afetivo primordial que não 
possibilita um afastamento em relação à sua própria vivência pe
la linguagem. Claro está que este afetivo primordial não é um 
afetivo puro, posto que faz sua emergência "no campo distint i
vo da situação humana",4 e é nesta medida que Hyppolite fala 
não em gênese psicológíta mas em gênese histórica (ou mesmo 
mítica) do pensamento. O "afetivo puro" é uma abstração; opor 
o afetivo puro a um intelectual puro só é possível se deixarmos 
de lado o fato de que mesmo o mais primitivo dos nossos atos 
já se dá no interior do simbólico e é por ele marcado. 

FreUd articula nesse artigo o ato de julgar com os mecanis
mos de expulsão e introjeção e com a pulsão sexual e a pu/são 
de morte: "Julgar é uma continuação, por toda a extensão das 
lmhas de conveniência, do processo original através do qual o ego 
integra coisas a si. ou as expele de si ( ... }."5 Apesar de os meca
nismos de expulsão e introjeção obedecerem ao princípio de 
prazer, o juízo de negação, por se fazer através do simbólico, 
consegue fugir à compulsão do princípio de prazer. O juízo de 
afirmação ou de negação está, em geral, relacionado a duas si
tua~ões diferentes. Nu ma, ele afirma ou nega a posse de algo; 
noutra, ele afirma ou nega a existência na realidade de algo que 

~ Hyppolrte, J., op. cir., p. 397. 
Freud. S .. E.S.B., Vol. XIX. p. 299. 

morte e pulsào de morre 75 

se refere a uma representação. No primeiro caso, trata-se de in
corporar ao ego algo que é vivido como bom, ou de expulsar al
go que se apresenta como ruim; no segundo caso, trata-se tam
bém de uma questão que diz respeito ao interno e ao externo, 
mas não mais sob o ponto de vista do bom e do ruim e sim do 
ponto de vista do real e do irreal. Neste caso, o princípio de pra
zer não é mais o deterrn inante. 6 

Essa gênese do interior e do exterior que Freud tenta tra
çar em A denegação já se insinuava desde o artigo Formulações 
sobre os dois princípios do funcionamento psíquico (1911), no 
qual ele introduz a oposição entre o ego-prazer e o ego-realida
de, para fa lar da relação do indivíduo com o mundo exterior e 
mais particularmente das relações entre as pulsões e o ego. !: em 
As pulsões e suas vicissitudes (1915), no entanto, que a distin
ção é fe ita no sentido de opor o ego ao mundo exterior- oposi
ção sujeito-objeto: o sujeito coincidindo com o que é agradável, 
e o mundo exterior com o que é indiferente. Em A denegação,· 
ele retoma o mesmo ponto de vista; "(. .. ) o ego- prazer ori
ginal deseja introjetar para dentro de si tudo quanto é bom, e 
ejetar de si tudo quanto é mau. Aquilo que é mau, que é estra
nho ao ego, e aquilo que é externo são, para começar, idênti
cos."' Esse processo de introjeção e expu I são é correlativo do 
processo de constituição do ego e do objeto, e se faz pela ação 
tanto da pulsão de vida (enquanto pulsão de unificação) quanto 
da pulsão de morte (enquanto pulsão de desunião). 

Hyppolite nos diz que "a afirmação primordial não é outra 
coisa que afirmar; mas negar é mais do que querer destruir''.8 

Há pois uma afirmação primordial que corresponde à forma pri
meira de relação da criança com a mãe, relação esta que é cha
mada "afetiva" e que é puramente afirmativa na medida em que 
é expressão direta do pulsional. anterior a qualquer forma de re
calque. Vimos que esta afirmação primordial, enquanto afirma· 
ção pura, puro estado afetivo e indiferenciado, é um momento 
mítico, não correspondendo a nenhum momento observável 

6 Frevd, S., E.S.B., V oi. XIX, p. 298. 
7 Frevd, S., Of). c ir .. p. 297. 
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clinicamente . Em seguida, há uma negação dessa af irmação 
sob a forma do recalque original. No entanto, essa negação não 
é exercida pelo sujeito, mesmo porque o suje ito é o que vai re· 
sultar dessa negação e não o que a exerce. A fonte desse reca i· 
que é a exterioridade (a mãe) enquanto produtora de inseri· 
ções (Niederschrift) que fixam a pulsão ao representante idea· 
tivo. ~ preciso não esquecer a observação de Hyppol ite segundo 
a qual mesmo a retação afetiva primordial já está situada " no 
campo distintivo da situação humana". Portanto, dialeticamente 
falando , essa primeira negação corresponde à negação da afirma· 
ção, e enquanto esta última (a afirmação) não é produtora de di· 
ferenças," a negação dá lugar a uma d isjunção primeira que é vivi
da pela criança em termos do diferencial interior-exterior. No 
entanto, não há ainda aqui a "criação do símbolo de negação" .9 

A diferenciação é puramente corporal. I ntrojetar o que é vivido 
como prazeroso e expulsar o que é vivido como desprazeroso e 
estranho é o primeiro mecanismo defensivo de que o infans lan
ça mão. Toda introjeção é uma forma de re·introjeção, já que a 
operação de introjeção só tem sentido se ela for precedida de 
uma expulsão, posto que para o infans, em seus momentos mais 
arcaicos, nada havia de estranho (e portanto de externo). E a ex
pulsão que funda o externo (e correlativamente o interno ). As
sim, o primeiro momento mít ico indiferenciado é rompido pela 
expulsão, cujo sucessor será o juízo de negação. Essa primeira 
negação - a que distingue o exterior do interior- não é, po
rém, ainda um juízo, mas sim o aparecimento da negação em 
sua função simbólica. Por detrás dela está o mito da indiferen
ciação original. 

O que temos preser:'te aqui sob· a forma de expulsão e atra
ção são as du as pulsões primevas: a pulsão de morte e a pulsão 
sexual. "A afirmação - escreve Freud - ,enquanto substituto 
da união, pertence a Eros; a negativa, o sucessor da expulsão, 
pertence à pulsão de destruição.'' ' 0 Há na afirmação de .Freud 
uma evidente dissimetria entre a afirmação e a negação: enquan· 

9 Freud. S., E.S.B., Vol. XIX, p . 297. 
lo Freud. S., E.S.B., Vol. X IX, p. 300. 
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to a primeira é um substituto da união, a segunda é o sucessor 
da expulsão, isto é, algo que resulta ulteriormente da expulsão. 
Há portanto uma primeira negação que se opõe à afirmação ori
ginal, e posteriormente há uma segunda negação que é negação 
da negação (ou denegação). que se constitui como uma afirma· 
ção intelectual. Pela denegação, dá-se uma suspensão (Aufhan
gen ) do recalcamento, de modo que o recalcado possa, intelec· 
tualmente, ter acesso à consciência sem que isto implique sua 
aceitação, isto é, o r:ecalcado ressurge "sob a forma de não 
sê-lo". 11 

~ pois pela ação da pu I são de morte que se dá a separação 
e a constitu ição do objeto. O que até então era visto como algo 
pu ramente negativo- a pulsão de morte - passa a ser conside
rado como um princípio de constituição do objeto e responsá
vel pela estruturação do psiquismo. O que temos aí articulados 
são pares de opostos complementares: interior-exterior, introje-

. ção-expulsão, afirmação-negação, fusão·desfusão, pulsão de vi
da·pu lsão de morte . 

A constituição do psiquismo infantil é função desses pares 
de opostos. Voltando ao artigo de 1911 - Formulações sobre os 
dois princípios do funcionamento psíquico -, nele Freud afir- · 
ma que uma organização psíquica regida exclusivamente pelo 
princfpio de prazer, e portanto desconhecedora da realidade, 
tem escassas possibilidades cte sobreviver. Uma organização psí
quica deste tipo visa única e exclusivamente a satisfação, e esta 
é obtida alucinatoriamente. Podemos dizer, porém, que esta 
satisfação alucinatória é tornada realidade pelo oferecimento do 
seio materno. Tudo acontece como se a alucinação invocasse urn 
seio, tal como o primitivo invoca os seus deuses, e esta invoca
ção produzisse o efeito desejado. Dessa forma, a alucinação 
não permanece a lucinação, posto que o seio real vem cobrir 
a falta. Ora, se as coisas continuassem a ocorrer dessa forma 
não haver ia possibilidade de a criança distinguir entre o seio qu~ 
a mãe lhe oferece e seu próprio corpo. 1 2 O seio enquanto obje-

11 Hyppolite, J .. op. cit. , p. 400. 
ll F reud. S .. E.S.B .• V o i. XX 111. 
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to fantasmático e o seio real confundem-se nessa organização 
psíquica regida apenas pelo princ ípio de prazer. t, pois, a per· 
da do objeto que vai funcionar como prova de realidade, e 
Freud nos diz, em A denegação, que a perda de objeto, a separa
ç.ão original, ocorre em função da ação da pulsão de morte ccr 
mo pulsão de desunião. Enquanto a criança não é ainda capaz 
de distinguir entre o seio que a mãe lhe oferece e o seu próprio 
corpo, ela se const itui como um sistema fechado no inter ior do 
qual é impossível a distinção sujeito-objeto . Esse sistema fe
chado somente se rá romp ido quando oco rrer a ausência de satis
fação, o que provocará a desi lusão e a renúncia à satisfação pela 
via alucinat6ria . O aparelho psfquico é compelido então a reco
nhecer a existência de uma exterioridade, o que o obrigará a 
uma mudança real através da introdução de um novo principio 
de atividade psiquica: o princípio de realidade. Não se trata 
mais agora de distinguir o agradável do desagradável, mas o real 
do afucinado.13 

Essa mudança operada no plano do funcionamento psíqui· 
co é que R. Dorey14 identifica com o processo de perda do ob
jeto, isto é, com a experiência da separação original. Também 
aqui, a experiência é marcada pela repetição, pois o que Freud 
nos diz é que o objetivo primeiro e imediato da prova de rea
lidade não é encontrar um objeto que corresponda à repre
sentação, mas reencontrar tal objeto. "Contudo, é evidente que 
uma precondição para o estabelecimento do teste de realidade 
consiste em que objetos, que outrora trouxeram satisfação real, 
tenham sido perdidos.'' 1 5 Esse .processo, assim como o ato de 
julgar, depende da ação redproca das pu lsões primárias e parti· 
cularmente da pulsão de morte, na medida em que é ela a res· 
ponsável pela disjunção; 

Assim como é a mãe que oferece o seio à criança, fundan
do com isto a relação amorosa e iniciando uma nova série em 

I) 
Freud, S., E.S,B .. Vol. XII, pp. 277-286. 

14 
Dorev. R., ' "Réalit& de la perte, réalité de la mort en psychanalyse" em : 0 11s 

psychdnalysres vous ptultmr dtl la mort. 
15 Freud. S., E.S.B. , Vol. XIX, p. 299. 
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relação à qual ela é o elemento intermediário, é ela também que 
lhe recusa o seio, produzindo a frustração da satisfação. Essa du· 
pia separação - a da criança em relação ao seio e a da mãe em 
relação ao filho - é sugerida por Freud como sendo devida à 
ação da pu lsão de morte enquanto princfpio de disjunção. 

A questão que Dorey coloca em seu artigo é como conciliar 
essa idéia da pulsão de morte como princípio de estruturação do 
psiquismo e a hipótese de Freud segundo a qual ela deve ser en
tendida como uma tendênéia ao inorgân ico, isto é, à redução 
completa da tensão. Oorey considera que as duas idéias são per
feitamente compatíveis. Nesse caminho em direção à redução 
completa das tensões, diz ele, o apa relho psíquico produz algo 
que não estava programado, isto é, a constitu ição do objeto. 
Dessa forma, a homeostase, que era o objetivo último da articu
lação da pulsão de vida com a pulsão de morte, teria sido ultra· 
passada pelo surgimento da diferenciação sujeito-objeto. 

Claro está que o interesse em se assinalar a compatibilidade 
entre essas duas idéias é uma função da manutenção da pulsão 
de morte entendida como tendência ao inorgânico. Sem dúvida, 
quando Freud falou em tendência a retornar ao estado inorgâni
co, o que ele tinha em mente era o retorno da substância viva à 
matéria inanimada, à substância não viva: " Morte" aqui era 
tomado em seu sentido literal, e "pulsão de morte" designava 
o caminho natural para a morte, destino inevitável de todo ser 
vivo. No entanto, se entendermos " pulsão de vida" e "pulsão 
de morte" não como duas realidades ontologicamente dist intas, 
mas como componentes de um campo de forças que se estrutu
ra em termos de figura e fundo, podemos prescindir da hipótese 
metafísica de um retorno ao inorgânico. Se fizermos questão, 
podemos até manter a identificação da pulsão de morte com o 
retorno ao inorgânico, s6 que "inorgânico" não seria mais.iden· 
tificado com a matéria inerte, mas com o fundo inorganizado 
contra o qual se constitui a figura que é a "pulsão" sexual. 

Com a oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte co
locada em termos. de figura e fundo, ficaria também deslocada a 
questão do acaso e da ordem. Assim como não podedamos mais 
falar em acaso puro, também não poderíamos mais falar em or· 
dem absoluta. Apenas, a questão do acaso e da ordem não diria 
mais respeito à possibilidade de um campo pulsional ser ou não 
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ser organizado. E I e sempre é organizado em termos de figura e 
fundo. O acaso passaria a dizer respeito a quais elementos consti· 
tuiriam a figura e quais permaneceriam como fundo, e como se 
daria a alternância entre ambos. Não haveria pois, origínalmen· 
te, a pulsão de morte identificada ao caos original, estado de 
pura dispersão de energia e, em seguida, o surgimento de uma 
ordem que se identificaria com a pulsão sexual. O mesmo gesto 
que instaura a pulsão sexual instaura também a pulsão de morte. 
Esta nada mais seria do que o fundo não organizado subjacente 
às máscaras. "Se, portanto, não quisermos abandonar a hipótese 
das pulsões de morte, temos que supor que estão associadas, 
desde o inicio, com as pulsões de vida." 16 

1'6 Freud, S., E.S.B., Vol. XVIII, p. 78. 

9 

MITOS COSMOGÕNICOS E DUALISMO PULSIONAL 

Desde o início deste trabalho estamos lidando com idéias que, 
enquanto idéias-limite, apontam para os mais variados campos 
do saber, nem todos portadores dos emblemas que distinguem 
os saberes cientfficos. Caos e ordem, vida e morte são temas que 
não pertencem com exclusividade a nenhuma área do saber, e 
sem dúvida alguma não é no interiol' da ciência que eles se sen
tem mais à vontade. E Freud sabia disto, daí o apelo tão fre
qüente à literatura e ao mito, que el:e faz em seus escritos. Esse 
apelo não implica um desprezo pela ciência, mas um reconheci
mento de sua parcialidade e de suas limitações, por um lado, e 
por outro, a crença de que tal como o psiquismo humano, a 
ciência possui também o seu inconsciente, e que o discurso des
se inconsciente é o mito. Numa carta em resposta a Albert 
Einstein quanto ao ponto de vista da psicanálise sobre a guerra, 
F reud escreve o seguinte: "T atvez ao senhor possa parecer se
rem nossas teorias uma espécie de mitologia e, no presente caso, 
mitologia nada agradável. Todas as ciências, porém, não chegam, 
afinal, a uma espécie de mitologia como esta? Não se pode di
zer o mesmo, atualmente, a respeito, de sua f(sica?" 1 A "mito
logia nada agradável" a que Freud se refere é sua teoria sobre a 
pu I são Je morte. 

Para um epistemólogo, essa . mistura de ciência, literatura 
e mito pode ser vista como um sintoma de grave contaminação 
.e ameaça à pureza do d iscurso cientifico; F reud, porém, não 

1 Freud, S., E.S.B., Vol. XXII. p. 254. 
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era um purista em matéria de epistemologia e freqüentemente 
colocava-se mais na posição do sábio do que na do cientista, ou 
melhor, compreendia que o. cientista, se se pretende criador, 
tem que romper com os limites impostos pela ciência do seu 
tempo. Surpreendentemente, porém, quando F reud rompe esses 
limites, nem sempre o faz no sentido de conduzir-nos a um 
futuro que está para além dos nossos horizontes, mas para levar
nos de volta a um passado remoto já esquecido. Assim é que 
num dos seus últimos textos - Análise terminável e interminá
vel ( 1937 l - ele nos remete a Empédocles de Agrigento, no 
século V a.C. Por que tão longe e por ·que ~mpédocles? 

Empédocles é um pensador fortemente influenciado por · 
Parmênides e por Pitágoras, e nos deixou fragmentos de dois 
grandes poemas: Da natureza e Purificações. Enquanto o pri
meiro nos oferece uma visão f fsica do universo, o segundo trata 
fundamentalmente da imortalidade e da transmigração das al
mas. Empédocles foi alvo de severas cr(ticas por parte dos 
comentadores da filosofia, que apontavam a contradição dos 
pontos de vista expressos em seus poemas. No entanto, essas 
cr(ticas perderam sua força sobretudo a partir das análises em
preendidas por Cornford'l, para quer:n " a primeira condição 
para compreender Empédocles é banir a noção de que havia 
qualquer · fosso entre suas crenças religiosas e suas noções 
cient (ficas. A sua obra constitui um todo, no qual estão indis
soluvelmente ligadas a religião, a poesia e a filosofia".3 Na obra 
poética de Empédocles não podemos separar o que é o discurso 
do filósofo, o misticismo do poeta-profeta e a experiência do 
médico que tanto curava o corpo como purificava as almas. Esse 
pensador, reverenciado por Lucrécio como o maior dentre os 
cosmólogos da Antiguidade e considerado pelos seus contem
porâneos um ser sobrenatural , fo i o ún ico a ser d ist ingu ido por 
Freud. 

2 
Cornford, F.M .. From rtJ/iglon to p hilosophy (1912) e Princip ium sapienrtall: The 

origins o f GrHk philosophical thought ( 19521. 
3 Cornford, f . M., Principium sapientiae, trad. p ort. p. 197. 
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E fácil atribu irmos essa simpatia à semelhança que existe 
entre as dou trinas de Freud e Empédocles, relativa ao papel 
desempenhado pelas duas grandes forças responsáveis pelo 
dev ir cósmico: o Amor (Philia) e a Discórdia (Neikos) em Em
pédocles, e Eros e Tanatos em Freud. Para Empédocles, oCos
mo é constitu (do por quatro substâncias originais - Fogo, Ar, 
Terra e Agua - que permanecem sempre distintas, mas que se 
combinam em proporções variadas formando todas as coisas. 
Nada há além dessas quatro substâncias, nem mesmo o vazio, 
sendo a ·mudança um mero rearranjo entre os elementos segun
do a ação de duas forças motoras - o Amor e a Discórdia -
concebidas como forças de união e · de desunião entre os ele
mentos.· O devi r cósmico é c (clico e eterno e se completa cada 
vez que 'uma das polaridades (Amor ou Discórdia) atinge seu 
po.nto máximo de dominação. Assim, sob o domfnio ~o Amor, 
há uma união de todas as coisas. formando uma mestura tão 
uniforme dos quàtro elementos que seria impossfvel distin
guirmos nela alguma coisa; sob o domrnio da Discórdia, os 
elementos estão completamente separados uns dos outros. Na 
análise que fazem do poema de Empédocles, Kirk e Raven 4 as
sinalam que o Amor ·e a Discórd ia não são concebidos pelo filó
sofo como forças meramente mecânicas. mas que essas mesmas 
forças são as que determinam o devir cósmico e as que atu~m 
sobre as pessoas, isto é, que o amor sexual e o amor cósmeco 
são uma só e mesma força (o mesmo acontece, evidentemente, 
com a Discórd ia ). . 

Podemos imaginar o quanto Empédocles despertou o Inte-
resse de Freud, dada a semelhança existente entre as concepções 
de ambos quanto ao papel desempenhado pelas duas forças em 
suas doutrinas. "Os .dois princ(pios fundamentais de Empédo- ' 
eles - escreve Freud - são, tanto em nome quanto em função, 
os mesmos que nossas duas pulsões primevas, Eros e destrutivi
dade, dos quais o primeiro se esforça por combinar o que existe 
em unidades cada vez maiores, ao passo que o segundo se esfor
ça por dissolver essas combinações e destruir as estruturas a que 
elas deram origem.'' 5 

4 G S. J< irk e J . E. Raven . Os f ilóSofos pr6·socrlticos. 
s Freud, S., E.S.B., VoL XX 111. p , 280. . 
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Creio porém que podemos encontrar um parentesco mais 
profundo entre os dois pensadores, além daquele que se baseia 
na semelhança entre o Amor e a Discó rdia do primeiro, e a pu l
são sexual e a pulsào de morte do segundo. Um comentário de 
Cornford em seu texto sobre a filosof ia grega nos ajudará neste 
sen tid?· Diz e le qu e "?s livros sobre psicologia têm sido escr itos, 
na ma1or parte, po r fllóSdfos e homens de ciência cujos háb itos 
mentais não são muito compa tíveis com a imaginação poética 
{. .. ) Não é prudente, sequer verdadeiramente científico, pôr 
de pane, como fruto da imaginação ociosa ou superstição ul
trapassada, a exper iência dos grandes p oetas só porque ela está 
além do alcance do homem comum e não pode ser traduzida em 
termos do que ele chamaria uma 'explicação' " . 6 Ora, a obra de 
F reud nos remete freqüentemente para essa "imaginação poé
tica" e para a visão m(tica do mundo , e isto sem preju lzo da 
explicação científica, mas sugerindo que esta última se pro
longa nas primeiras. Num dos seus primeiros textos - A psí
copato/ogia da vida cotidiana ( 1901), decla ra acred itar " que 
uma grande parte da visão de mundo mito lógico (. .. ) nada 
mais é do que psicologia projetada no mundo externo" 7 o 
que sign ifica aceitar que o mito é uma espécie de inconsci~nte 
da ç i~ncia e que é possível, em decorrência disto, "tra·nsformar 
rhetaf (sica em metapsicolog ia ". 8 

Mas se Freud supõe essa continuidade entre o mito e a 
ciência, por que teve ele de ir tão longe? Por que Empédocles? 
. . Podemos apontar pelo menos dois motivos: primei ro, pela 
mdlscutível semelhança que há entre ambos quanto às forças 
que atuam no indiv(duo; segundo, pelo fato de Empédocles 
ser um pensador pré-socrático. Este segundo motivo é, a meu 
ver, tão importante quanto o primeiro, posto que " pré-socrá
tico" designa, dentre outras coisas, um pensamento que é ante
rior ao discurso conceitual pregado por Platão. A filosofia "pós
soc rática" implica o aprisionamento do pensamento pela razão 
conccitunl e a recusa da pa lavra poética , considerada, a partir 
cie então , como supersticiosa . O discurso filosóf ico se constitui 

6 
Cornford, F .M .. op. c i r .. pp. 199-200. 

7 f reu<l, S .. E.S.B., Vol. VI, p. 309. 
8 lbtd. 
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por um progress1vo afastamento do mito e da poesia , em direção 
à ciênc ia . O que Freud estaria nos dizendo é que a filosofia e a 
ciência recalca ram seu passado mito- poético e que a psicanálise, 
coerente com seus princípios, teria todo o direito de recorrer 
ao mito e à poesiêJ na procura de sua verdade. Recorrer a um 
filósofo "pós-socrático" (ao invés de um pré-socrático) seria 
permanecer dentro do mesmo referencial c ie ntífico que marca 
a psicanálise enquanto teoria conceitual; o inconsciente da ciên
cia não poderia ser encontrado no lugar do recalcador, mas no 
lugar do recalcado, isto é, num luga r anterior ao ocupado pelo 
Sócrates platôn ico. 

No entanto, parece-me que o essencia l da ques tão aind a 
nos está escapando. O que, de fato, pretende F reud ao recorrer 
ao ru.ito, à religião, à literatura? Estaria ele nos dizendo que 
para além daquilo que a ciênc ia consegue abarcar existe a re
gi ão do mistério? Neste caso, "mistério" seria um outro nome 
para "acaso" ou apontaria para outra ordem distinta da ordem 
científica? 

E retornamos, ass im, à nossa questão inicial: a do acaso 
e da ordem. Claro que Freud não propõe a questão em toda a 
sua extensão, mas apenas na medida em que ela se inscreve no 
âmbito do saber e da prática psicanal (ticos. Não é para o Un iver· 
so em sua total idade que ele lança o seu olhar, mas para o ho
mem enquanto individuo concreto. No entanto, mesmo tendo 
em vista os a tos humanos, ele admite ou mesmo insiste no fato 
de que a psicanálise deve beneficiar-se do recurso ao mito â 
rel igião e à literatura . Numa nota de rodapé acrescentada ~m 
1924 à Psicopatologia da vida cotidíana,9 F reud cita uma histó
ria contada por N. Ossipow que pode nos ajudar a responder a 
questão acima . 

O narrador conta que após ter-se casado numa pequena 
cidade do interior da Rússia, empreendeu uma viagem de trem 
a Moscou com sua esposa. Numa estação intermediária, ele sen
tiu o desejo de lançar um olhar sobre a cidade, e como o trem 
ficaria parado algum tempo, desceu e foi até o porti:io da esta
ção, deixand o a esposa no vagão. Ao voltar. verificou que o 

9 . 
Freud, S., E.S.B .. Vol. V I, pO . 308-9, 
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trem já havia partido, levando sua esposa. Comentando depois 
o incidente com sua velha empregada, esta declarou profetica
mente : "Esse casamento não vai dar certo." Passados cinco 
meses, ele se separou da esposa. Recordando a profecia da 
empregada, argumentou consigo mesmo que o ter descido do 
trem já era um protesto inconsciente contra aquele casamento. 
Anos mais tarde, ele vem a ligar-se a uma pessoa que vivia pre
cisamente na cidade em que ele descera do trem. Se a expl ica
ção psicanal ftica encara o acontecimento como uma parapraxia 
e remete-o a um desejo inconsciente, uma explicação m(stica 
diria que o seu destino já estava traçado e que o acontecimento 
seria um sinal de um futuro inevitável. 

Por mais diferentes que possam ser, ambas as "expl icações" 
apelam para um mesmo referencial : uma ordem determinante 
dos acontecimentos. Não há lugar para o acaso em nenhuma das 
duas inteligibilidades. Poderíamos argumentar que 1sto é verda
deiro para a explicação mfstical mas não para a psicanaHtica, 
pois se é certo que a descida do trem pode ser atribuCda a uma 
"recusa _inconsciente" ao casamento, esta mesma recusa não 
explicaria por que a outra relação afetiva teria que se dar na
quela mesma cidade, ou mesmo o porquê de a nova pessoa ter 
sido a que foi e não qualquer outra. 1: verdade que, ainda do 
lugar da psicanálise , poderfamos afirmar que o ter voltado 
àqu_ela cidade e o ter casado com uma moradora do lugar. seria 
ainda uma forma de realizar seu desejo inconsciente e que por
tanto todos os fat-os descritos se inserem numa cadeia significan
te. Ou seja, tendo acontecido os fatos 8 e C (voltar à c idade e 
casar-se), posso articulá-los ao fato A (descida do trem) e en
contrar uma mesma determinação inconsciente para os três, 
mas isto só pode ser feito recorrentemente. E nisto parece resi
dir o ponto central da nossa questão. Quando Freud afirma que 
todos os fenômenos ps (quicos são determinados, isto não im
plica que, a priori, possamos dizer o que vai acontecer/ mas 
sim que, uma vez tendo acontecido algo, possamos remetê
lo a uma série determinante. 

Se essa recorrência é possrvel, é porque há uma ordem 
abarcante que exclui o acaso. O recurso ao mito, à religião e 
à literatura não seria um reconhec imento por parte de Freud 
de uma região do real que permaneceria imersa no mistério, mas 
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a tentativa de estender a racionalidade para além dos limites 
estreitos do discurso cientffico. Afirmar, como ele o fez, que 
o mito seria como que o inconsciente da ciência não é reconhe
cer o lugar do mistério, mas afirmar a racionalidade do mito. 
O mito, tal como o inconsciente, está no lugar da ordem e não 
na dispersão do acaso. Se recorrentemente podemos revelar 
a verdade que já estava presente nos começos, é porque nada 
escapa à razão. 

A questão que se coloca não é a de Freud ser ou não um 
racionalista. Ele indubitavelmente o é. A questão que me parece 
pertinente, no caso, é se há algum conflito entre o Freud racio
nalista e um outro Freud para quem a razão recuaria frente ao 
mistério. 10 Não creio que a questão seja facilmente respondida 
se tomarmos a obra de F reud em toda a sua extensão, mas me 
parece que em Além do princ1'pio de prazer~ texto que comu
mente é apontado como "especulativo", esse conflito não existe. 

De qualquer fo rma, mesmo considerando-se a obra de 
F reud em seu conjunto, creio que podemos afirmar que o fio 
condutor é a noção de verdade considerada como desvelamento, 
o que a coloca, como assinala Hyppolite, no mesmo registro da 
Fenomenologia do Esp /rito de Hegel. 11 E o recurso à tragédia 
de ~dipo é aqui exemplar. A experiência da consciência não se 
faz no sentido de "produzir" uma verdade a partir de uma 
matéria-prima inconsciente, mas no sentido de revelar ou desve
lar uma verdade já contida no inconsc iente, porém oculta pelo 
recalcamento. E apenas de um ponto de vista fenomenológico 
que podemos dizer que Edipo, através da investigação que em
preende, ·~torna-se" parricida e incestuoso. De fato, o parricídio 
e o incesto já constituiriam a verdade de Edipo desde o começo. 
O percurso da tragédia de Sófocles é o do modo de desvelamen
to dessa verdade. O caminho percorrido por Edipo em direção ã 
sua própria verdade é, no entanto/ necessário. Tal como nos 
disse Hegel, a verdade n'i!o é um dado, mas o resultado de um 
processo. Se alguém afirmasse a Edipo ser ele parricida e inces-

10 Esta foi a dúvida levantada por Jean Hyppol ite no Seminário 2 de Lacan. 
11 Hyppollte, J ., "Phfnomlnologie de Hegel et plychanalyse" em: Figurn d• 11 p«<SH 
phtlosophique- Ecrits de Jean Hyppo/ite. 
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10 Esta foi a dúvida levantada por Jean Hyppol ite no Seminário 2 de Lacan. 
11 Hyppollte, J ., "Phfnomlnologie de Hegel et plychanalyse" em: Figurn d• 11 p«<SH 
phtlosophique- Ecrits de Jean Hyppo/ite. 
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tuoso, ele reagiria com justificada indignação, da mesma forma 
que o paciente psicanal (ti co não aceita como sua a verdade do 
sintoma revelada prematu ramente pelo anali sta. O processo psi
canal itico é o percorrer esse caminho que leva o paciente à 
consciência-<:!e-si (na terminologia hegeliana) ou à verdade do 
seu desejo; "não há outra via da verdade, para a nossa cons
ciência natural , que essa longa viagem que a conduz a ler ela 
mesma sua ve rdade" .1 2 

Entendamo-nos porém a respeito de um ponto. O que foi 
dito acima não torna o inconsciente freudiano idêntico à con~
ciência natural de Hegel. O inconsciente de Freud difere do 
hegeliano em vários pontos fundamentais . No entanto, perma
nece válida a afirmação de que o fio condutor de ambos os 
autores é a verdade entendida como desvelamento que a expe
riência empreendida pelo sujeito torna poss{vel. Tanto em Hegel 
(pelo menos no Hegel da Fenomenologia) como em Freud, o 
que possibilita a verdade é essa releitura que o sujeito faz de 
si mesmo. E portanto de um lugar epigonal, como disse Jean 
Beaufret,13 que a verdade pode ser revelada. 

Mas seria isto realmente válido tanto para Hegel como para 
Freud? Vimos que a releitura hegeliana compreende dois mo
mentos: um primeiro momento no qual a consciência seria 
consciência do mundo, mas inconsciente de si mesma, e um se
gundo momento (este, o da releitura propriamente dita) no 
qual o fenômeno é inclu ído na totalidade do espírito (Geist) 
que lhe confere sentido. Se é portanto a total idade o que con
fere verdade plena ao fenômeno, sem ela , este permaneceria 
sempre incompleto quanto ao seu sentido. Po rém .. na medida 
em que Freud {ao que parece) não admite a idéia .d~. totalidade 
de que nos fala Hegel, a verdade permaneceria sempré incompiE~~ 
ta. C"eio que este é o ponto central da teoria psicanalftica no· 
que se refere à noção de verdade; qualquer tentativa de totali
zação nos remeter ia ao "umbigo" de que fala F.reud em A .in-

12 H I. • yppo •te, J ., op. ctr., pp. 213.230. 
13 

Beaufre t, J., O potm. de Pr~rmlnidtts. 

mirus cosmogimicos e dualism o pu/sional 

terpretação de sonhos. Parece·me que a idéia de totalidade e a 
idéia de umbigo não são compat íveis. Insistamos porém um 
pouco mais na questão do racionalismo em F reud. 
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ALEM 

A primeira frase de Além do princ1pio de prazer nos fala da 
Seelenleben, isto é, da "atividade da alma" e não da atividade 
ps(quíca ou da atividade da mente; assim como é do Se.elísche 
apparat (aparelho an(mico) que Freud fala e não em aparelho 
psíquico ou aparelho mental. Se compararmos essa frase inicial 
do texto de 1920 com a frase inicial do Projeto de 1895, no 
qual Freud afirma sua finalidflde de estruturar uma psicologia 
que seja concebida como uma ciência natural, não podemos 
evitar a pergunta: Naturalismo do Projeto contra animismo de 
Além do princ1pio de prazer? 

Não me parece que a questão deva ser colocada nesses 
termos. Em primeiro lugar, porque o naturalismo do Projeto não 
é tão naturalista quanto se pensa; estruturar a psicologia como 
ciência natural significava para Freud, em 1895, muito mais 
uma proposta metodológica do que uma afirmação naturalista 
do conteúdo da psicanálise. A ênfase incidia muito mais sobre o 
termo "ciência" do que sobre o termo " natural"; e isto sem 
levarmos em conta que essa proposta "naturalista" foi engave· 
tada por ele, o que podemos considerar pelo menos como um 
ind feio de que não contava com sua plena adesão. O que Freud 
pretendia com o Projeto era fazer uma psicologia cient(fica, 
muito mais do que fazer uma psicologia naturalista. 

Creio que isso fica claro quando em A interpretação de 
sonhos ele opera a passagem da natureza para a linguagem. Em 
segundo lugar, o "animismo" sugerido pela terminologia freu
diana no texto de 1920 não ultrapassa o n{vel terminológico. 
Embora os termos empregados por um autor possam vir carre
gados de significados passados, devemos voltar nossa atenção 

90 

além 91 

é para os conceitos que a nova teoria produz. Mesmo assim, 
podemos nos perguntar por que Freud empregou o termo Seele 
(alma) e não outro qualquer que correspondesse a "mente" ou 
"psiquismo". que estariam muito mais ao gosto da psicologia 
da época. 

Parece-me que Seele é o índice persistente do antinatura
liSfDO que atravessa os textos freudianos desde A interpretaÇão 
de sonhos. Se podemos admitir que o aparelho an i mico (Seelis
che apparatl encarna-se no sistema nervoso, não devemos nos 
esquecer que para Freud esse sistema nervoso é capaz de produ
zir sonhos, isto é, que por ele se produz a fala e que é no regis
tro da linguagem que a psicanálise se situa desde o começo. 

Segundo Lacan, Freud toma a biologia por antffrase: "A • 
biologia freudiana não tem nada a ver com a biologia."1 Ora, 
tomar a biologia por antífrase é tomá-la pelo seu oposto. Em 
seus seminários do inverno de 1954-55, Lacan nos mostra o 
sentido que possu{a para 'Freud a concepção de um "aparelho 
anímico" como sendo o de fornecer ao organismo vivo - no 
caso particular, ao homem - uma organização anímica que 
funcionasse como um recinto fechado, no sentido de opor re
sistência à passagem livre e ilimitada das forças de origem pul
sional e às descargas energéticas delas decorrentes. Essa organi
zação operaria no sentido de manter um equilfbrio interno ·· 
frente à irrupção de energia provinda do exterior. 

Trata-se portanto de um sistema ou conjunto de sistemas 
que funciona segundo o mecanismo de homeo!itase. A e!isa re
gulação, Lacan chama de função resti tuidora da organização 
pslquica 2 e a compara, ainda que num n(vel muito elementar, 
ao movimento de descarga e de retração da ·pata da rã, isto é, 
descarga e retorno à posição de equiHbrio. Este é, fundamental
mente, o modo de funcionamento do aparelho anímico, e nessa 
tarefa estão igualmente comprometidos o princípio de prazer 
e o princípio de realidade. Paralelamente à função restituidora, 
há também uma função repetitiva - é o que Freud nos mostra 

~ Lacao, J .. O SBmiMrio, Livro 2. p. 100. 
Op. ci r .• p. 82. 
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~ Lacao, J .. O SBmiMrio, Livro 2. p. 100. 
Op. ci r .• p. 82. 
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em Além do princ1pio de prazer, atróvés da noção de compulsão 
à repetição (Wíederholungswang). Esta noção, porém, não está 
livre de ambigüidade em Freud. Se por um lado ela manifesta 
uma tendência repetitiva, por outro, manifesta também uma 
tendência restitutiva . Se admitirmos o princípio de prazer como 
aquele que rege o conjunto dos sistemas psíqu icos, dever(amos 
admitir também que a tendência restitutiva predominaria em 
última instância sobre a tendência repetitiva. O que parece 
paradoxal e enigmático em Freud é que tal não acontece. Da í 
a hipótese da pulsão de morte. 

Ao colocar a questão de um além do príncfpio de prazer, 
F reud não está de modo algum retomando o ponto de vista 
naturalista com o qual a psicanálise rompe desde os seus come
ços. Dizer que a vida aponta para a morte não significa abrir 
mão da dimensão simbólica que caracteriza essencialmente a 
psicanálise, mas sim admitir a possibilidade de um limite da 
palavra, de algo que para além do princfpio de prazer, para 
além do jogo dos signos, diz respeito ao real. 

Se o conjunto dos sistemas psfquicos tende para o equilf
brio, por que esse equiHbrio não é obtido? Por que há uma per
sistência do desprazer? Por que a tendência repetitiva acaba por 
predominar sobre a tendência restitutiva? E aqui que se mani
festa a ambigüidade da compulsão à repetição, na medida em 
que ela implica os dois registros : o repetitivo e o restitut ivo. 
Para além da tendência restitutiva há uma tendência repetitiva 
que se impõe de forma paradoxal e enigmática. 3 Essa ambi
gü idade é o que coloca em questáo a hipótese do princ(pio de 
prazer e da sua função homeostática. 

Desde o início de Além ·do princ1pio de prazer, F reud 
destaca a import.ância que concederá, na seqüência do texto, 
ao ponto de vis~a energético. Essa ênfase não apenas distingue 
o texto em questão daqueles outros que compõem a chamada 
primeira tópica freudiana, como assinala ainda a distância que 
separa F reud dos autores que, de Descartes a Hegel, pretende
ram conceber o corpo humano como uma máquina. Isto por-

3 Lacan, J., op. cit .. p. 88. 
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que, se para esses autores o modelo tomado era o da máquinn 
mecânica, o que emerge junto com F reud é a máquina ener
gética. 

Se a concepção do mundo, de Descartes a Hege l, era a da 
máquina newtoniana, a partir de Watt a velha "ciência do fogo" 
se encarna na máqu ina a vapor. fazendo com que a palavra· 
chave desse novo mundo seja energia. Essa é a cfistância maior 
que separa Hegel de Freud : a visão energét ica do mundo. Má
quina de sonhar, máquina de falar, máqu ina energética são ter
mos que agridem os ouvidos humanistas, e no entanto podemos 
concordar com Lacan quando diz que nada encarna tão profun
damente o universo humano quanto uma máquina. A máquina 
só toma sentido se referida ao universo simbólico. Como a lin
guagem, ela assinala a distância em relação ao natural. Portanto, 

·ao pensar o homem dessa forma, Freud não está pretendendo 
fazer um . reducio nismo biológico, assim como tampouco está 
tomando a biologia como modelo explicativo do funcionamen
to do aparelho ps(quico. Se podemos falar em modelo, aquele 
que Freud toma para explicar o homem é o energético, que 
também foi tomado pela biologia. No entanto, entre a biologia 
moderna e a metapsicologia freudiana a distância é considerá
vel. O que Freud fez .em Além do principio de prazer foi juntar 
essa concepção energética à sua teoria do aparelho anfmico 
desenvolvida desde A interpretação de sonhos. 4 

Freud inicia o texto de 1920 dizendo : "Supomos, sem 
hesitação, na teoria psicanalítica, que o decurso dos processos 
da alma é regulado automaticamente pelo pr1ncípio de prazer 
(Lustprinzip)", e em seguida completa: "Deci9imos pôr em 
relação Lust e Unlust com a quantidade de excitação existente 
na vida da alma - e não vinculada de algum modo - de tal 
maneira que Un/ust corresponde a um incremento e Lust a 
uma diminuição desta quantidade.'' 5 

4 Na verdade, a concepção energética nunca esteve ausel\te dos textos freudianos; o 
que ocorreu na primeira tópica foi uma necessidade de e)(plicitação da concepção tó· 
p ica, o que foi feito em detrimento da ênfase sobre os fatores energéticos. 
5 O texto ut ilizado como referência foi a tradução feita por W. L. Chebabi do original 
alem3'o Jenseits des Lustprin.âps. A refer ida rra<.Jur,;ã(,) não est.!l pul'llicada, a que dis· 
ponho é uma cópia dat ilografada gentilmente cedida pelo O r. Chebabi. 
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3 Lacan, J., op. cit .. p. 88. 
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que, se para esses autores o modelo tomado era o da máquinn 
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que ocorreu na primeira tópica foi uma necessidade de e)(plicitação da concepção tó· 
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5 O texto ut ilizado como referência foi a tradução feita por W. L. Chebabi do original 
alem3'o Jenseits des Lustprin.âps. A refer ida rra<.Jur,;ã(,) não est.!l pul'llicada, a que dis· 
ponho é uma cópia dat ilografada gentilmente cedida pelo O r. Chebabi. 
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Ora, uma coisa é a afirmação de um princlpio que regula 
o funcionamento do aparelho anfmico, outra é o diferencial 
prazer-desprazer. O princ(pio de prazer só toma sentido quando 
referido ao aparelho anímico concebido como um todo, isto é, 
concebido como um apare lho, um aparato ou um sistema fe· 
chado, cuja função é regular a entrada livre e ilimitada da ener· 
gia de origem pulsional assim como as descargas motoras. O 
aparelho anímico é, pois, uma organizaçao. Acontece que o 
diferencial prazer-desprazer se faz com anterioridade a qual
quer organização. O que há originalmente, diz F reud, é prazer 
de órgão (Organlust), pulsões parciais satisfazendo-se de forma 
auto-erótica e independentemente de qualquer princípio organi
zador. O que é primário em Freud não é o princípio de prazer, 
mas a· diferencial prazer-desprazer que se daria num estado de 
dispersão das excitaçOes. O surgimento do prindpio de prazer 
se daria pela ligação (Bindung), isto é, pela passagem do prazer, 
entendido como pura experiência subjetiva e referido a uma 
quantidade de excitação não vinculada, para um estado de inte· 
gração que nos possibilitará falar em aparelho anímico. 

A função desse aparelho é manter o nível de exci~ação o 
mais baixo poss(vel ou pelo menos constante (F'reud nos diz 
que o Lustprinzip deriva do Konstantptinzip), o que não signi
fica reduzir o n fvel de tensão a zero (que seria a morte do ser 
vivo). Mesmo se entendemos a pulsão de morte como "tendên
cia para morrer", pulsão de morte e principio de prazer não se 
confundem. O que F reud afirma é que há algo além do princ(. 
pio de prazer ou distinto dele e que tende a remeter todo o ani· 
mado ao inanimado. 

Não é da morte que F reud nos fala quando se refere à 
pulsão de morte, mas da vida. ~do vivido humano que a psica
nálise trata , e se há algo nesse vivido que impele o homem a sair 
dos limites da vida é ainda do vivido que estamos falando. 6 De 
qualquer maneira, o pr inc(pio de prazer não se confunde com a 
pulsão de morte, assim como esta não se confunde com a morte 
enquanto destino individual. 

Apesar da ênfase concedida à dimensão conceitual da obra 

6 Lacan . J .• op. c i r., po. 1 06-7. 
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de Freud, Jean Hyppolite7 pergunta se não há nele um conflito 
profundo entre o racionalista (que acredita poder racionalizar a 
humanidade) - este é o Freud terapeuta - e um outro Freud 
especulativo que se opõe ao racionalista . Não seria o Freud 
especulativo aquele que, dei.xando de lado o racionalismo, pos
tula a pulsão de morte? Lacan responde que o texto de A lém 
do principio de prazer permanece racionalista de ponta a ponta, 
que em nenhum momento a razão abdica e afirma: "Aqui co· 
meça o opaco e o inefável."8 O recurso à pulsão de morte não 
significa um recuo de Freud com relação à exigência racionalis· 
ta. Além do princ/pio de prazer· não é um texto onde a razão. 
recua frente ao inefável, "o instinto [pulsão] de morte não é 
uma confissão de impotência, não é o ato de estacar diante de 
um irredutfve l, de um derradeiro inefável, é um conceito".9 

Tal resposta parece não somente afastar a sugestão de 
Hyppolite como também colocar uma pedra em cima da ques. 
tão da possibilidade do acaso em psicanálise (pelo menos de um 
acaso original). No entanto, antes de cedermos sob o peso da 
pedra lacaniana, vamos discutir ainda outros aspectos relativos 
ao conceito de pulsão de morte. · 

Sob o tftulo "O que é o instinto de morte?'', 10 Oe leuze faz 
uma brilhante análise de Além do princlpio de prazer, mostran
do que o "além", aqui, n.ão significa exceções ao princ(pio de 
prazer na vida ps(quica, mas designa um resfduo irredut(vel ao 
pri.n~fpio: "Não há nada contrário ao princ(pio, mas há algo 
exterior e heterogêneo para com o princfpio - um além(. . . )." 
Esse além não se refere às exigências da realidade, pois estas 
encontram sua origem no fantasma e, portanto, em algo que 
também está sob o domfn io do princípio. O além é, portanto, 

7 
Op. Clt., p. 92. 

8 Laca o, J .. op. cit., p. 93. 
9 . 

/bi(J. tos colchetes e o grifo sao meus!. 
10 Deleuze. G., Aprest!fltiiÇio de Sacher·Masoch, pp. 120 e seg. 
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um resíduo, e é esse res(duo que ele vai relacionar ao "instinto 
de morte" . No mesmo texto, Deleuze afirma que a distinção 
entre pulsão de vida e pulsão de morte só poderá ser plenamente 
compreendida se levarmos em conta uma outra distinção mais 
profunda : aquela que haveria entre a própria pulsão de morte 
e o instinto de morte. 11 Evidentemente não se trata aqui da 
velha e i~ desgastada confusão decorrente da tradução do Trieb 
freudiano. para "inst into", mas de algo que diz respeito aos 
fundamentos do conceito de putsão de morte e que nos remete, 
segundo ele , ao estatuto da negação na obra de Freud. 

O ponto de partida da análise de Deleuze é a obra de 
Leopold von Sacher-Masoch . Mas não é apenas de Masoch que 
Deleuze nos fala , fala-nos também do Marquês de Sade. Ambos 
os nomes servi ram para designar p,erversões que retomadas por 
F reud passaram a formar o par sadismo-masoquismo, funda
mental para a teoria da sexualidade. 

Oeleuze nos diz que b que está em jogo na obra de Sade 
é a negação, e que esta surge em toda a sua extensão e em toda 
a sua profundidade, mas que se apresenta sob duas formas dis
tintas : como desordem, destruição, degradação (o que não 
deixa de ser uma forma de ordem ou de estar referida à ordem); 
e como negação pura, caos primordial, puro estado de dispersão. 
A essas duas fo~mas de negação correspondem duas naturezas: 
a natureza segunda, que não é absolutamente negativa porque 
está referida à ordem e que se constitui como processo parcial 
de morte e destruição; e a na(ureza primeira, que se situa para 
além da ordem e da le i, que não tem nenhum compromisso com 
a conservação, seja individua l ou da espécie. Portanto, natureza 
segunda apresentando-se como processo parc ial do negativo, e 
natureza primeira que corresponderia à negação pura. No entan
to, essa natureza primeira ou original jamais se apresenta como 
um dado, "só a natureza segunda forma o mundo da experiên
cia, e a negaçao só é dada nos processos parciais do negativo", 12 

sendo a natureza original objeto apenas de uma idéia .. 
t a partir dessa distinção entre as duas formas de negação 

11 
Op. cir., pp. 32·33. 

12 Deleuze, G., op. cit., p. 30. 
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que Deleuze apresenta a outra distinção entre pulsão de morte 
e instinto de morte. Segundo ele, a distinção freudiana entre a 
pulsão de vida e a pulsão de morte só ganha plena inteligibilida
de se referida a uma outra que lhe serve de fundamento: a dis
tinção entre pu/são de morte e instinto de morte. Enquanto a 
pulsão de morte jamais se apresentaria em estado puro, mas 
sempre misturada com as pulsões de vida, o instinto de morte 

• . 113 T I seria Tanatos em estado puro, negaç~o pura, caos ongtna . a 
como a natureza original a que nos referimos acima~ o instinto 
de morte n:lo pode ser "dado" na vida psfqu ica. Deleuze ter
mina por dizer que "para designá-lo, devemos manter aqui o 
substantivo instinto , único capaz de sugerir uma tal transcen· 
dência ou de designar um tal principio transcendental".l4 

Creio que temos aqui duas questões: uma dizendo respeito 
ao estatuto e extensão da negaçao e sua relação com as duas 
naturezas; e outra dizendo respeito ao que F reud entende por 
Todestriebe em Além do princt'pio de prazer e da necessidade 
apontada por Oeleuze de se fundamentar essa pulsão num 
iJ1stinto, mesmo que este último seja entendido como um "prind
pio transcendental". Parece-me que o primeiro passo a ser 
dado é no sentido de estabelecermos o estatuto da negação 
nos textos de que estamos tratando. Assim, negação é apenas 
privação ou possui um estatuto de positividade? 

Spinoza entendia a negação como sendo necessariamente 
privação, restrição, como algo que em relaçao â plenitude abso
luta da substância corresponde a um "ser menor" - Determi
naria negatio est, a determinaç~o é negação, esta é a fórmula 
f3mosa de Spinoza. Para ele, o Absoluto, a Substância, é afir· 
mação pura, au.sência total de determinação (que seria lim ita
ção}, o indiferenciado ple.no. A proposição de número sete da 
Etica de Spinoza afirma: "Pertence à substância existir." A 
substância enquanto tal não comporta nenhuma falha nega
tiva, o negativo não faz parte dela. Persiste para Spinoza o con
ceito de negação entendido como privação. No entanto, D. 

13 D\lieuze, G., op. cit., p. 32. 
14 
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13 D\lieuze, G., op. cit., p. 32. 
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Janicaud, 1 s num art igo sobre Hegel e Spinoza, pergu~ta se não 
podemos entender esse horror de Spinoza ao negat1vo como 
sendo de fato uma negaç§o da negação; se esse absolutamente 
positi~o da s~bstânci~ spinozista nao é no fundo a negação 
absoluta. 

Numa primeira aproximação, parece que essa hipótese não 
é sustentável. Apesar de Spinoza jogar sempre com a negação, e 
apesar do absolutamente positivo da substância encerrar em sua 
definição a negação da negação, esta continua sendo pensada 
como privação. A negação em Spinozá não faz parte da essência 
da substância. "A exclusão da negatividade do seio do substan
cial - acrescenta Janicaud - volta a encontrar-se ao nrvel da 
individualidade, que nada mais faz do que perseverar no seu 
ser, pois- lemos no livro 111 da Etica (proposição 5): 'coisas 
de uma natureza contrária não podem estar no mesmo sujeito, 
na medida em que 'uma pode destruir a outra'. Para Spinoza, a 
contradiç~o interna equivale à autodestruição, o que é absur
do."16 A substância, enquanto infinita, não comporta a nega
ção, esta só ocorre ao n(vel dos modos finitos enquanto deter
minação. No entanto, a negaç~o implícita nos modos não afeta 
a substância enquanto tal; a finitude dos seres não afeta a infi
nitude do Ser. O Absoluto não pode conter a falta sob pena de 
deixar de ser Absoluto . . 

Mas se os modos são finitos, os atributos são infinitos em 
seu gênero. Como explicar entl!lo a determinação pela negação? 
Deleuze nos responde que a eliminaçao radical da negação em 
Spinoza apóia-se na diferença entre distinção e determinação. 
Enquanto està última é sempre negativa e diz respeito . aos 
modos da substância, a distinção é sempre positiva e refere-se 
aos atributos. Cada atributo é marcado pela sua distinção. de 
tal modo que cada um pode ser concebido sem que se refira 
em nada ao outro atributo. Cada qual é infinito em seu gêne-

15 Janicaud, O., "Dialética e &ubttancialidade - sobre a refutação hegeliana do spino
zismo" em : Hegel e o pensam11nro moderno. 
16 Janícaud, 0., op. cít. 
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é . . , , , "A ro ou em sua natureza. "Toda natureza pos1t1va. po-
sitividade como es5ência infinita corresponde a afirmação como 
existência necessária." 18 

Mas à positividade dos atributos não corresponde uma 
pura negatividade dos modos. Embora caracter izados pelas duas 
figuras da negatividade - a limi tação e a determinação - os 
modos são negativos apenas logicamente, enquanto que sua 
exist~ncia é sempre uma forma de .afirmação, implica sempre 
uma força. A negação não tem, para Spinoza. estatuto ontoló
gico, ela é um ente de razão, ou, como prefere Deleuze, u~a 
forma de comparação que em nada afeta a natureza daqu1lo 
que é comparado. Assim sendo, se determinação. é negação, 
isto não significa que em relação aos modos Sptnoza tenha 
feito uma ontologia do negativo; para ele, a negação não é nada, 
é pura ficçao abstrata. . . . 

Por esse esboço, fica claro que para Spmoza a mdlfer~n
ciação da substância nada tem a ver com a negação. mas s1m 
com a afirmação plena. e que mesmo em relação às coisas singu
lares é em termos da positividade que elas sao apresentadas; 
o negativo não faz parte de sua essência. "Toda a coisa se esfor
ça, enquanto está em si, por perseverar no seu ser" e ~·o esfo~o 
pelo qual toda coisa tende a perseverar no seu ser nao é senao 
a essência a tu ai dessa coisa": estas são as proposições V I e V li 
da Parte 111 da Etica e exprimem o que Spinoza designa por . 
conacus. a potência do mod~, su~ perseveração na existência, 
sua tendência interna a durar 1ndeftn1damente. 

Ao contrário de Freud, para quem o ser vivo tende a mor
rer por causas internas, para Spinoza ~·_nenhuma toisa pode ser 

· ., 19 A 'dé' d destru C da a não ser por uma causa extenor . 1 1a e uma 
pulsão de morte inerente à substância é inconcebCvel para 
Spi noza. assim como a idéia de um. "instinto de morte" en
tendido como "caos primordial". A indiferenciação da subs
tância nada tem a ver com o caos, acaso ou disper'são, como 
também não é signo da negação, mas, ao contrário, (ndice de 

17 
Oeleute G., Spinoza. p. 80. 

lli Sp1no za: Eric•. I, 7 e 8 . 
1 'I Sp1noLa, ttica, lll, 4. 
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15 Janicaud, O., "Dialética e &ubttancialidade - sobre a refutação hegeliana do spino
zismo" em : Hegel e o pensam11nro moderno. 
16 Janícaud, 0., op. cít. 
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afirmaÇão plena . A substância é chamada de natureza natu
rante, causa da natureza naturada (modos), e isto não devido 
ao acaso mas a uma ordem necessária. 

·A concepção spinozista da substância retoma a tradi
ção grega iniciada por Parmênides, cujo fundamento é a iden
tidade. O que Parmênides recusava era o conceito de qualidade 
negativa, a posi tividade do negativo, o não-ser. O que o princ{
pio de identidade afirmava era : " O que é, é; o que não é, não 
é",· princ(pio lógico que transforma Parmên ides numa " máquina 
de pensar", como dizia Nietzsche. Sobre este princípio é cons
trv (da a on tologia grega, e é ainda em t orno dele que se cons
titu i, vinte séculos depois, o monismo spinozista. 

Hegel surge como um dos críticos mais agudos dessa tra
dição ao denunciar que essa filosofia ficou presa à noção de 
substânc ia. desprezando a noção de sujeito. O pressuposto da 
filosofia que se inicia com os gregos é de que é possrvel consti
tuir-se um discurso sobre o ser, a natureza ou a substância, isto 
é, de constituir-se um discurso sobre o Objeto sem levar-se em 
conta o Sujeito. Para Hegel, um discurso sobre o Ser tem que 
colocar-se a si próprio, já que a totalidade daquilo que é inclui 
o próprio d iscurso . 

Ao incluir o sujeito na totalidade d aquilo que é, fazendo 
com que o Absoluto abarque tanto o Ser como o Discurso, 
Hegel introduz a categoria on tológica de negatividade. Se a 
Substância é concebida como Ser (Sein ) e seu fundamento o nto
lógico é a Identidade, o Sujeito tem seu fundamento na nega
cívidade. Segundo Hegel , uma das falhas da filosofia grega e de 
grande parte da filosof ia moderna foi ter concebido_ o homem 
como uma entidade também natural. Para ele, o homem nada 
tem de natural , sendo que, na verdade, ele se constitui pela 
negação do natural; não há continuidade entre o homem e a 
natureza, entre ambos interpõe-se a linguagem. Isto não faz 
porém com que sujeito e objeto passem a constituir um dualis
mo irreconcil iável, pois pelo conhecimento verdade iro o discur
so coincide com o ser que ele revela. 20 Lógica e o ntologia são 
para Hegel indi scerníveis. 

~o K OJeve, A., lnrrodvct,on 11 111/~cttJre de Hegel. 

além IOI 

Há portanto uma grande diferença entre a lóg ica tal como 
Hegel a concebe e a lógica tal como era encarada pelas filosofias 
que precederam a sua. De fato, ele instaura uma nova lógica 
que deixa de ser vista como uma arte ou inst rumen to de pensar 
o ser, para transformá-la nu'Tla experiência de revelação do ser 
e de si própria como discurso. O sujeito desse di :>r.11rso encontra 
seu tu ndamento na negatividade; é ao negÇ! r a na tu rez a, assi m i
lando-a e transformando-a, que o homem se constitui como 
homem. A negatividade aparece como ação do homem sobre a 
natureza, ação criadora porque negado ra do dado. Como assi
nala J acques O'Hondt, 21 o mundo natural não é, segundo Hegel, 
uma dádiva ao homem, mas algo que se lhe opõe e que tem que 
ser conquistado: a ação (Tun) supõe "exatamente o contrário 
de uma oferta tota l por uma natureza benevolente" .'22 · 

Afirmar que a Total idade imp lica a negatividade (além da 
identidade) significa dizer que o homem se constitui pela nega 
ção do dado , que o Eu humano não é uma realidade natural , 
imediata, mas o resultado dialético de uma ação sobre o dado. 
O homem não se constitui como um prolongamento-cordamen
to do natural , mas como descontinuidade em relação ao natural. 
Essa descontinuidade . é produzida pelo discurso (Logos) que, ' 
ao invés de ser dado, é ação negado ra (transformadora) do dado. 
Com Hegel, o discurso deixa de ser o lugar neutro onde o mun
do natural é representado e passa a ser a forma pela qual o 
mu.ndo natural é revelado e ao mesmo tempo tr.ansfbrmado 
por essa atividade negadora. Essa atividade do discurso é o 
enten,dimen to (Verstandes), que no pre.fácio da Fenomenologia 
do Espírito Hegel apresenta como o maior e mais admirável 
poder do homem, e esse poder se manifesta pela capacidade de 
separação. 

Pelo discurso, o homem separa o elemento que no real é 
inseparável da totalidade da qual faz parte, separação esta q4e 
nada mais é do que o poder d e abstração através do qual um ob
jeto .é iso lado do resto do universo. Produzir o conceito de algo 

21 D'Hondt , J .. " Teologia e prbis na lógica de Hegel" em: Hf!gfll e o peM11menro m~ 
demo. 
22 D'Hondt, J ., op. cir., p. 30. 
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é separar esse algo das condições de espaço e tempo a que ele é 
submetido enquanto objeto real. O conceito de mesa só é pos
s(vel na medida em que meu entendimento separa a mesa real, 
sobre a qual escrevo, das condições reais concretas que fazem 
dela uma mesa real. A mesa real é portanto separada de seu 
suporte material e tornada idéia, sentido. O sentido "mesa" não 
se· dá senão pelo ente'ndimento, isto é, pela linguagem. O meca
nismo do entendimento consiste pois em separar uma coisa de 
seu suporte material e fo rnecer-lhe um outro suporte que é o 
discurso. t a esta capacidade de separar a essência da existência 
que Hegel chama negatividade, e que tem como resultado a 
produção de ·um mundo distinto do natural: o mundo da cul
tura. Considerada isoladamente, a negatividade é puro nada. 

A consciência imersa na exper iência acredita como verda
de iro aquilo que se lhe apresenta como ''certeza sensrvel" 
"coisa percebida", para descobrir em seguida que essas supa;ta; 
verdades sã.o falsas. O resultado da experiência da consciência 
é pois um resultado negativo, mas este caráter negativo não é 
absoluto, posto que ele é sempre a negação de um "aqu i" e 
um "agora" que ao denunciar o erro permite sua superação por 
uma verdade. E essa superação ou suspensão (Aufheben) da 
experiência que vai constituir a positividade da negaçUo. Não é 
portanto da negação absoluta que Hegel está falando, mas da 
negação determinada, imanente ao real e fundamento . da dia
lética . 

Toda negação determinada é, portanto, uma afirmação. A 
questão que se coloca é a de como pode surgir algo de novo a 
partir da negação determinada. Se a negação determinada é 
um não-A em relação a um A inicial , como pode surgir um B 
~ue seja algo de novo em relação a A? Segundo Hyppolite, 23 

para entender o texto hegeliano neste ponto, é necessário 
admitir que a Totalidade é sempre imanente ao desenvolvimEm
to da consciência. A negação é criadora porque o termo dado 
hav ia sido isolado, porque ele mesmo era uma certa negação. 
A partir desse momento, se concebe que sua negação permite 
voltar a encontrar a Totalidade em detalhe. Sem essa imanência 

2J Hyppolite, J ., G6m11is y Bttru tur.r de /.r Fonomtnología de/ Espfrltu d6 Hegel, p, 17. 
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da Totalidade à consciência não se poderia entender como pode 
realmente a negação engendrar um conteúdo". 

A consciência é esse superar-se, essa necessidade de ir mais 
além de si mesma, o que a distingue fundamentalmente do ser 
limitado a uma vida natural. Este· último não tem em si mesmo 
a capacidade de "ir mais além", isto só ocorre se ele é impelido 
por um outro. Mas o ser impelido para além de si próprio im
plica a negação de suas formas limitadas e, portanto, a sua 
própria morte. Assim, enquanto na natureza a morte é sempre 
uma negaçao externa, o homem carrega a morte em si mesmo·, 
posto que a consciência é esse transcender-se oonstante, esse 
superar-se sem cessa~ que faz dela algo de irredutrvel ao natu
ral. No homem, a negaç~o é a própria morte que ela porta e da 
qual ele é consciente, Essa morte não é a negação absoluta, mas 
a negação determinada , portadora de positividade e que é inse
parável da vida enquanto vida humana. 

A negatividade em Hegel é sempre negatividade parcial 
(já que determina da) ; só abstratamente pode r (a mos concebé-1 a 
como absoluta. Considerada isoladamente, a negatividade é 
pu ro nada. Não existe um em-si da negatividade, aquilo que 
poderíamos chamar de' negativo puro. A negatividade para Hegel 
é a marca da finitude do ser . . Isto o aproxima perigosamente 
de Spinoza, e não creio que tenha sido esta a intenção do filó
so.fo de Jena. Quando Heg~l diz que a negatividade considerada 
isoladamente é um puro nada, ele não quer dizer como Spinoza 
que a negatividade seja uma ficção, mas que ela implica um 
suporte natural. E enquanto negação do natural que emerge a 
ordem humana, a cultura, o que faz. com que a negatividade 
passe a ter uma positividade que impede que a identifiquemos 
ao puro nada. A posit ividade da negatividade resulta da afirma
ção do nada através da negação do dado. Ao negar o dado en
quanto em-si, enquanto natural, a negação funda o para-si que 
é a consciência humana. A persistência deste para-si é a afirma
ção do nada pela destruição-transformação do ser. Hegel chama 
de morte essa negatividade posto que é rea lizada pela perma· 
nência do nada (destruição do em-si) que se constitui como pen
samento e discurso. 

A negação não é, pois, em Hegel , um procedimento exte· 
rior, um acidente ou uma ficção do entend imento, mas. como 
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já havia assinalado Kant, "um procedimento necessário à ra
zão", único capaz de revelar a objetividade da verdade. Essa 
negação essencial à consciência é. a morte de que ela é porta
dora; não a morte de si própria mas a destruição-transformação 
do na tu r ai. O natura I é por ela negado mas mantido enq'uanto 
negado; o natural é superado. 

Na introdução da Fenomenologia do Espírito, Hegel 
escreve: "O que está limitado a uma vida natural não pode por 
si mesmo ir ma is além de sua existência empírica imediata; mas 
está impulsionado mais aléiT) dessa exis~ência por outra coisa, 
e esse fato de ser arrancado (e projetado) mais além é a sua 
morte." A morte do ser natural é portanto uma morte estran
geira, enquanto que a morte que o ser humano porta é a sua 
própria vida: " morte que vive uma vida humana", como diz 
Kojêve. · 

Spinoza e Hegel: Se levarmos em consideraÇão a K:léia 
freudiana de um primeiro momento m(tico na relação da crian
ça com a mãe, momento de indiferenciação original anterior à 
linguagem e ao recalque, anterior ao próprio tempo (ou perten
cente ao tempo mítico original), momento no qual criança e 
mãe formam uma totalidade indiferenciada, o que teremos a( 

é uma pura afirmação, uma relação afetiva que é a expressão 
direta do pulsional e que não encerra negação algum~. A__oega
cão_surgiria para quebrar essa unidade indiferenciada, distin
guindo um interno e um externo. A semelhança com a concep
ção spinozista da Substância é bastante razoável. Tal como a 
Substância de Spinoza, essa re lação pr imordial criança-mãe 
forma um todo indiferenciado, afirmação plena, puro estado 
pulsionat. No entanto, o próprio Freud toma o cuidado de nos 
apresentar essa concepção como '•m (tica", não correspondendo 
ela a nenhum momento real observável clinicamente. Trata-se 
pois de uma ficção teórica. 

Mas não é por apresentar-se como uma ficção teórica que 
ela deverá ser objeto de cr ftica. Afinal, todos os conceitos teó
ricos são ficções. O alvo da cr(tica seria a aceitação irrestrita 
dessa afirmação absoluta que corresponderia a um Hafetivo 
puro" em Freud. De fato, essa un idade indiferenciada criança
mãe inclui a mãe, e esta "já está situada no campo distintivo da 
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situação humana",24 e portai"lto só pode ser concebida como 
afirmação absoluta abstratamente. A mãe, enquanto parte dessa 
totalidade, é um indiv(duo adulto, imerso na cultura e que jã 
passou pela castração. Assim sendo, ela encerra a negação, o 
que faz com que a "afirmação plena" original já contenha em 
si mesma a negação. E neste caso aproximar(amos Freud de 
Hegel. . 

Esta é , inclusive, a cr (ti ca que Hegel faz a Spinoza. Não 
haveria afirmação pura assim como não haveria negação pura. 
Toda negação seria negação de uma afirmaçao, mas esta última, 
por implicar uma determinação, encerraria uma negação. Uma 
afirmação pura, isenta de qualquer negação, como a que preten
de Spinoza com seu concei to de Substància, seria, no entender , 
de Hegel , uma abstração. 

Voltando então à questão colocada por Deleuze em rela· 
ção ao conceito de pulsão de morte em Freud, a pergunta que 
surge é: Qual o sentido do "instinto de morte" que ele aponta 
como fundamento necessário à pulsão de morte em Freud ? 

Segundo Deleuze,25 "as pulsões de morte e· de destru ição 
são claramente dadas ou apresentadas no inconsciente, mas 
sempre misturadas com as pulsões de vida". Não me parece 
que este tent:Ja sido o ponto de vista sustentado. por Freud; 
para ele, não apenas as pulsões não são "dadas'' no ·inconscien· 
te, mas sim presentificadas pelos seus representantes ps(qui
cos, 26 como afirma ainda que em se tratando das pulsões de 
morte, elas são silenciosas e invisfveis em contraposiç~o âs 
pulsões sexuais, que são ruidosas. 27 Aquilo que "encontramos" 
no inconsciente são represe ntantes das pulsões parciais (se
xuais); a pulsão de morte não tem propriamente representan
tes, .ela se faz presente silenciosamente como princfpio disjun
tivo do sexual. "Não era fácil - escreve F reud - demonstrar 

~4 Hyppolite, J .• " Comentaria hablado sobre la Verneinung de Freud" em Etcritos 
2, de J. L.acan. 

~! Deleuze, G .. op. cir., p. 33. 
l7 Freud, S .• E.S.B .. Vol. XIV. p. 203. 

Freud , S .• E.S.B .• Vol. XVI I I, pp. 84-5. 
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as atividades dessa suposta pulsão de morte. As manifestações 
de Eros eram vis(veis e bastante ruidosas. Poder-se-ia presumir 
que a pulsão de morte operava silenciosamente dentro do orga
nismo."28 A pulsão de morte, prossegue Freud no mesmo texto, 
escapa a qualquer detecção, "podemos apenas suspeitá-la, por 
assim dizer, como algo situado em segundo plano, por trás de 
Eros'' .29 Este pode ser um dos sentidos da afirmação de Freud 
de que não se encontra o não no inconsciente. O não não se 
encontra presente enquanto Vorstellung, mas enquanto prin
c(pio de desunião, de disjunção de Eros. 

Ainda dentro dessa mesma questão. Deleuze identifica pul
são de morte (Todestriebe) com pulsão de destruição (Destru
kíonstríeb) e pulsão agressiva (Aggressionstrieb ). Sem dúvida 
alguma. a confusão no emprego desses termos foi provocada 
pelo próprio Freud, mas ele mesmo. em seus últimos textos, 
encarrega-se de desfazer parte dela. Assim, em O mal-estar na 
civilização, ele nos diz que "uma idéia mais fecunda era a de 
que uma parte da pulsão (de morte) é desviada no sentido do 
mundo externo e vem à luz como pulsão de agressividade e des
trutividade'',30 e ainda: "Essa pulsão agressiva é o derivado e o 
principal representante da pulsão de morte." 31 Portanto, a pul
são de morte não se manifesta diretamente, permanece "em 
segundo plano por trás de Eros", como fundo silencioso para 
este último; aquilo que se manifesta da pulsão de morte não é 
ela mesma, mas um derivado ou representante seu que é a des
trutividade. Assim, aquilo que Oeleuze chama de instinto de 
morte, "que como tal não po1e ser dado na vida psíquica, mes
mo no inconsciente",32 em nada difere daquilo que Freud 
denomina pu/são de morte. Também esta não é "dada" no 
psiquismo, mesmo no inconsciente; não possui representantes 
ideativos e funciona muito mais como prindpio disjuntivo por
tador da negação pura do que como conteúdo ideativo do psi-

28 Freud, S., E.S.8., Vol. XXI, p. 141. 
29 Freud, S., E.S.8., Vol. XXI, p. 144. 
30 lbid. 
~~ Freud, S., E.S.8., Vol. XXI, p. 145. 

Deleuze, G., op. cir. 
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qu ismo. Como o próprio Freud afirmou, tr<:tta·se de uma enti· 
dade m ítica. Tanatos. e não agressividade ou destrutividade. 

O que F reud v a i a fi r ma r, e talvez este tenha sido o ponto 
de apoio de Deleuze para postular o "instinto de morte", é que 
a n /vel psiquico, pulsão de morte e pulsão de vida encontram
se sempre misturadas.·Mas isto ocorre a nível ps(quico. Se con
cordarmos com Freud em que as pulsões são pré·psíquicas, que 
aquilo que se mistura no psiquismo são seus repres~otantes 
(Psychischereprasentanz ou Triebreprasentanzl e não as pulsões 
elas próprias·. então podemos manter o termo pu/são de morte 
sem a necessidade de apontarmos um "instinto de morte" que 
seja seu fundamento. A própria pulsão de morte seria esse fundo 
"além de qualquer fundo" de que fala Deleuze. 

Deleuze diz ainda que "princípio" é aquilo que rege um 
domínio, e no caso do prínc(pio de prazer esse domínio é a vida 
psíquica - "O princ(pio de prazer reina sobre tudo mas não 
governa tudo." 33 Seria este o sentido do "além do princ(pio 
de prazer" de F reud? Parece-me que Deleuze não levou em con
ta que, para Freud, o ld não é, no começo da constituição do 
aparelho ps(qu i co, um domínio; e isto não só porque não há 
nele diferenciação alguma, como porque não há nada que se 
assemelhe a um princ(pio ordenador. Podemos dizer que há um 
diferencial prazer-desprazer, mas esse diferencial não define 
um domínio e muito menos uma ordem. Mais do que um domí
nio. o ld é uma pluralidade de lugares psfquícos. um "isso" 
anterior ou exterior a qualquer ordém e a qualquer lei. Portan
to, o que há inicialmente é prazer e não princípio de prazer. 
O princrpio de prazer seria um efeito da multiplicidade de 
diferenciais prazer-desprazer, no lugar de ser aquilo que rege 
esses diferenciais. 
- . O princípio de prazer é, segundo Deteuze, um princípio 

empírico; a questão que ele coloca a seguir é: O que submete 
o dom rnio psíquico ao princ(pio? Teria que haver, segundo 
ele, um outro princrpio que explicasse essa submissão necessá
ria. Ocorre. porém, que se o princfpio de prazer é um efeito 

33 Dele uze, G., op. cit .• p. 121. 
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33 Dele uze, G., op. cit .• p. 121. 
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da multiplicidade de diferenciais prazer-desprazer, o que temos 
no início da vida psíquica são esses diferenciais num estado de 
dispersão; sequer podedamos aplicar a essa subjetividade arcai
ca o termo "aparelho''. Um aparelho supõe uma organização, 
supõe limites, supõe um princfpio de funçionamento, enquanto 
que o ld é inicialmente uma pura dispe rsão de excitações oriun
das das pulsões. No entanto, o ld já é psíquico. enquanto que· 
as pulsões são pré-psfquicas_ Assim, o ld já responderia no 
plano psfquico às exigências que Oeleuze faz a umá "natureza 
primeira", "livre da necessidade de criar, de conservar e de in
d ividuar: sem fundo além de qualquer fundo, delfrio original, 
caos· primord ial feito unicamente de moléculas furiosas e dila
cerantes". 34 

A crítica de Oeleuze exposta em OÍfférence et répétition 
pode ser resumida da seguinte maneira: 1) "A vida biopsfqu ica 
implica um campo de individuação no qual as diferenças de in
tensidade se distribuem aqui e ali, sob a forma de excitações"; 
2) "Chama-se prazer o processo, ao mesmo tempo quantitativo 
e qualitativo, de resolução da diferença"; 3) "Esse conjunto de 
repartição móvel de diferenças e resoluções locais num campo 
intens ivo corresponde ao que Freud denominou o ld (pelo me
nos a camada ·primária do ld)"; 4) ''O .problema de Freud é o. 
de saber como o prazer deixa de ser um processo para se tornar 
um princ fp i o". 35 

A resposta de F reud, ainda segundo Oeleuze, é que a exc i
tação enquanto livre diferencial prazer-desprazer deve ser ligada, 
de tal maneira que sua resolução seja sistematicamente poss fve l, 
passando assim de um estado de pura d ispersão para um estado 
de integração que é o in(cio de uma organização. A própria 
afirmação de Deleuze, segundo a qual "as pulsões não são nada 
mais do que excitações ligaáas",36 não me parece inteiramente 
correta. Aqui lo que vai ser objeto da ligação, para F reud, são 
os representantes ps(quicos da pulsão e não a pulsão ela pró-

~ Deleuze, G., Apresent<~Ção de Sacher-Masoch. 

36 Deleuze, G., Diff6rence et répétition, pp. 1'28.9. 
lbid. 
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pria. A pulsão permanece aquém do psíqu ico. As pu lsões e o ld · 
não se confundem. 

A idéia-chave aqui é a de ligação (Bindung) . E através da 
ligação que um estado (hipotético) de pura dispersão de exci· 
tações dá lugar a uma organização, que é o .aparelho an ímico. 
Esta noção já foi · estudada no Capítulo 5;-n'o ·entanto. ·creio 
que devemos retomá-la em função da c r (tica de Deleuze. · 

A idéia de ligação ou vinculação nem sempre é empregada 
de forma un1'voca por F reud. Seu aparecimento se deu no Pro
jeto de 1895, e diz respeito a O, quantidade de 'energia de que 
um neurônio está investido. Nesse texto, a a é a inda concebida 
como uma energia (ísica ou como a excitação que percorre um 
sistema neuronal. E somente a partir de A interpretação de 
sonhos que Freud passa a empregar o termo "energia psíquica", 
marcando com isso seu afastamento em relação ao naturalismo 
do Projeto. Mas ainda no Projeto, F reud dist_íngue duas formas 
de a: uma seria a a fluente, tendendo à descarga completa; e 
outra a O'n retida nos neurõnios, necessária à realização de uma 
ação específica. "A função secundária (do sistema nervoso), 
porém, que requer a acumulação da O'n , torna-se poss'fvel admi
tindo-se que existam resistências opostas à descarga; e a estru
tura dos neurônios torna provável a localização de todas as 
resistências nos contatos (entre os neurõnios), que desse modo 
funcionariam como barreiras. A hipótese de barreiras de contato 
é frutrfera em vários sentidos."37 As barreiras de contato cons
tituem a primeira tentativa de Freud no sentido de explicar a 
diferença entre os dois estados de O: a O I ivre, fluente, ten
dente à descarga total. e a O'n armazenada nos neurônios. No 
entanto, é através da noção de catexia colateral que a idéia 
ganha uma expressão mais n ft ida. 

Segundo Freud,38 na trama dos neurônios surge uma orga
nização cuja presença impede ou dificulta a passagem de a que 
originalmente foi acompanhada de satisfação ou de dor. A essa 
organização de neurônios, ele dá o nome de ego, e o define 
como a totalidade das catexias existentes, num determinado 

37 
JS Freud, S .• E.S.B., Vol. I, p. 399. 

Frtud, S., E.S.B., Vol. I. pp. 428-9. 
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~ Deleuze, G., Apresent<~Ção de Sacher-Masoch. 
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lbid. 
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momento, no sistema de neurônios em qut!Stão (neurônios \}! ). 

Esse ego tende a livrar-se dessas catexias ''pelo método da satis· 
fação", o que é poss(vel de duas maneiras: Através da repetição 
das experiências anteriores e da inibição da descarga. 

A energia que atinge um sistema de neurônios tende a dis
tribuir-se através das barreiras de contato que oferecem menor 
resi stência, em direção à descarga motora. No entanto, pode 
acontecer que um neurônio vizinho ao neurônio catexizado 
também esteja simultaneamente catexizado, fazendo com que, 
pela proximidade entre ambos e pela simultaneidade do inves
timento, crie-se algo semelhante a um campo de forças unifi
cado, fazendo com que o curso original da energia seja alterado 
em favor de uma catexia colateral. O resultado é a inibição da 
passagem de O e, portanto, de sua descarga, isto é, uma in ibição 
dos processos primários pelo ego. 39 

E, portanto, a catexia colateral que produz a vinculação ou 
/ígação da energia, sendo que "o próprio ego é uma massa de 
neurônios dessa espécie que se mantêm presos a suas catexias 
- isto é, que estão em estado de ligação, coisa que, com toda a 
certeza, só pode suceder como resultado de sua influência 
mútua". 40 

Numa primeira instância, portanto, o ego não é o agente 
da vinculação ou ligação, mas um efeito dela. Essa é a razão 
pela qual Freud afirma que "desse modo nos encontramos 
inesperadamente diante do mais obscuro de todos os problemas: 
o da origem do 'ego"'.41 Devemos ter em mente que o ego do 
Projeto não é entendido como sujeito ou como possuindo aces
so à realidade; ele é de fato um complexo de neurônios ligados 
por catexias que permanecem relativamente constantes. Vimos 
acima que ele repete experiências anteriores (experiências de 
satisfação) ou inibe a descarga. A repetiçãQ ocorre em função 
da associação que estabelece com a experiência de satisfação. 
Desse modo, ele tende a repetir a catexia da lembrança do obje-

39 lbid. 
4° Freud, S., op. cir., p. 483. 
41 

Freud, S., op. cit., p. 484. 
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to de satisfação, colocando em ação o processo de de:car~a . 
No entanto, se este objeto é apenas uma imagem, a sat1sfaçao 
não pode ocorrer ou o que ocorre é uma satisfação alucinatória. 

Na Parte I li do Projeto, F reud desenvolve a idéia de que a 
"atenção ps (qu ica" é o mecanismo responsável pela indicação 
de qualidade , o que permitiria ao ego um acesso às _!lercepç~es 
com a conseqüência de poder agir sobre elas. A atençao ps(qUica 
é o que poss ibilita· o investimento dos mesmos neurônios por
tadores do investimento perceptivo, repetindo, dessa maneira, 
a experiência primária de satisfação, dando lugar à transfor
mação de estados de anseio em estados de desejo e estados de 
expectativa: "O anseio implica um estado de tensão no ego e, 
em conseqüência disso, fica catex izada a representação do 
objeto amado (a idéia de desejo). A experiência biológica nos 
ensina que essa representação (Vorstellung) não deve ser catexi 
zada tão inte nsamente a ponto de ser confundida com uma per
cepção, e que a sua descarga deve ser adiada até que dela (da 
representação) partam indicações de qualidade que demonstrem 
que a representação agora é rea I, que sua catexia é perceptiva." 42 

O ego do Projeto é, pois, esse conjunto de neurônios cuja 
energia é ligada , o que faz com que cada conjunto exerça uma 
ação sobre os demais neurônios com catexi~ variável. O efeito 
dessa ação de um grupo de neurônios sobre os demais é o que 
Freud denomina processos secundários. Enquanto os processos 
primários seriam catexizados por uma energia li~re,_ os proces~os 
secu ndár ios seriam catexizados por uma energ1a ligada. A ltga
ção seria o mecanismo responsável pela tran~f~rmação de um 
estado de dispersão de energia (o que tornana 1mpossfvel uma 
resposta espec ffica) num estado de organização e de maior 
eficácia adaptativa. 

No entanto, ainda se trata de neurônios e de energia física. 
O aparelho psíquico ainda é concebido, no Projeto, segundo o 
modelo neurológico, e a ligação ainda é ligação entre neurônios 
e diz respeito a uma energia física que circula entre eles. I: so
mente com A interpretação de sonhos que vai emergir uma con-

42 Freud, S. , op. cir.. p. 474. 
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cepção topológica do aparelho psíquico e o conseqüente aban
dono dos referenciais neurológicos e anatômicos. 

O que se vai evidenciando, porém, no Projeto, é uma falta. 
Como primeiro momento de um processo dialético, o Projeto é 
um momento negativo. Ne~e, o que fica patente é a impossibili- . 
dade do modelo neurológico - seja qual for o modo segundo o 
qua l encaramos essa "neurologia"- de dar conta de fenômenos 
tais como os sintomas histéricos ou o sonho. Quanto mais F reud 
caminha no Projeto, mais vai ficando patente a lacuna em rela· 
ção a algo que, embora insinuado, não está presente: a Ordem 
simbólica. No entanto, não se trata apenas de preencher uma la
cuna teórica; não se trata de um conceito que, uma vez introdu
zido, conferirá plena consistência ao modelo. O que Freud vai 
ter que operar é uma mudança de modo de pensar, a abertura de 
um OJ.Jtro espaço de questões que o Projeto tornava impronun
ciáveis. Essa mudança é a que se inicia com A interpretação de 
sonhos e que vai ter seus delineamentos finais com Além do 
principio de prazer. 
· Isso não significa que devemos desprezar a totalidade do 
conteúdo do Projeto. Se por um lado ele se constitui como um 
obstáculo a um discurso cujo objetivo seria a Ordem simbólica, 
por outro contém noções que, uma vez retomadas por Freud e 
submetidas a um outro esquema, ganharão sua verdadeira ex
pressão. A noção de ligação (Bindung) é uma delas. 

Voltemos, então, à questão que estávamos analisando e 
que serve de título para este capítulo: a do "além" - além do 
princ.-pio de prazer. 

Já foi dito que a pulsão diz respeito às relações entre o 
corpo e o mundo dos objetos, ou, mais precisamente, entre o 
corpo e a linguagem. Assim, se por um lado ela S'e refere ao cor
po considerado como sua fonte (Quellel, por outro, se refe re 
aos objetos do mundo. O mesmo esquema se ap lica ao instinto 
(lnsrinkt). A diferença fundamental entre ambos reside em que, 
no caso do instinto, essas relações se fazem segundo esquemas 
corporais inatos, de tal modo que entre essas disposições internas 
do indivíduo e os objetos do mundo externo haja uma adequa
ção natural; enquanto que no caso da pulsão, novas articulações 
(não naturais) são constituídas. No primeiro caso ter íamos, se-

além I 13 

gundo Lacan, uma relação de ser com ser, enquanto que no se· 
gundo teríamos uma relação de ser com falta. 43 

Na verdade, o que Freud faz é considerar a pulsão como 
disjuntora dos esquemas corporais inatos e produtora de novos 
esquemas, perversos em relação ao natural. A pulsão é, portan
to, desmante ladora da ordem natural e constituinte da ordem 
humana . Essa disjunção produzida pela pulsão deve ser entendi
da em termos de morte do natural (negação/superação do natu
ral), dando lugar à emergência da ordem humana. A vida huma
na é uma Aufhebung do natural. 

No entanto, esse modo de pensar a pulsão é ainda demasia· 
damente hegeliano, demasiadamente antropológico. Freud não 
se propõe a fazer uma antropologia. Se podemos dizer que nele o 
homem se constitui pela morte do natural, não é como uma an
tropogênese que a psicanálise se apresenta ao mundo científico. 
Não é do. homem que Freud fala, mas de algo que no homem ul
traua,ssa o próprio homem. 

Ao considerar a pulsão como disjuntora, o que Freud tem 
em mente é a pu/são de morte. O que ela disjunta são os esque
mas corporais que têm por objetivo cumprir uma função vital, 
dando lugar a outras formas de articulação com o objeto que 
não têm diretamente nada a ver com a função vital. i: na medida 
em que os esquemas biológicos inatos são pervertidos em sua 
função conservadora que a diferença tem lugar. Foi nessa medi
da que dissemos que o termo "perversão" aplicado ao homem 
toma um sentido próprio: o homem é perverso. Ele é tanto mais 
humano quanto mais perverso; perverso em relação ao natural. 
Do ponto de vista do natural, o prazer que sentimos ouvindo 
uma fuga de Bach ou reso lvendo uma equação matemática é 
tão ou mais perverso do que o prazer que resulta do exercício da 
violência sobre alguém. Para o homem, o normal não é natural, 
ou, o que é natural para o homem nada tem a ver com o natural 
da biologia. Mas aqu i estamos novamente resvalando para uma 
antropologia. O conceito de pulsão não é um conceito antropo· 
lógico, mas psicanalítico. 

43 Lacan, J .• O Seminário. Livro 2. pp. 131 e 280. 
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Já vimos que nos escritos da Metapsicologia Freud afirma 
que se a fonte da pulsão é corporal, seu objeto é psíquico. O 
que significa isto? Significa, numa primeira aproximação, que 
o objeto não é considerado como um em-si, mas na sua fun
ção de signo, que ele é retirado de sua articu lação natural e 
submetido a uma outra articulação na qual tanto ele quanto o 
próprio corpo são submetidos à Ordem simbólica. Ambos são 
desnaturalizados. Isto não quer dizer que a pulsão seja de or
dem simbólica, mas que e pela sua relação com a ordem sim· 
b~lica que ela se ?xerce. Dizer, porém, que o objeto é signo, 
nao corresponde amda, de forma adequada, à questão psicanalí· 
tica. Se ~ o_b~eto, enquanto signo, remete a outro objeto, en
quanto s1gn1f1cante ele remete a um sujeito. t. isto, segundo 
Lacan, o que distingue o signo do signifícanre: "O significante 
se caracteriza por representar um sujeito para outro significan
te."44 Assim, no exemplo da fumaça e do fogo, a fumaça tan· 
to pode remeter ao fogo como pode também remeter ao sujeito 
que o provoca; e essa seria a função essencial do signo em psica
nálise: produzir um efeito de sujeito. O sujeito é o efeito de uma 
cadeia de significantes ou, mais precisamente, efeito intermediá
rio entre dois significantes. 

Não podemos, portanto, falar de pulsão senão por referên· 
cia ao simbólico, apesar dela própr ia não ser da ordem do sim· 
b.ó.!.iço. No entanto, é o simbólico que em última instância dís· 
t ingue a pulsão do instinto, pois é em função do simbólico que a 
relação entre o corpo e os objetos do mundo sofre uma meta
m~rtose, de tal modo que, uma vez articulados como signos, os 
ObJetos produzam como efeito o sujeito. Se "a anatomia é o 
destino", quem comanda esse destino é a palavra. Sem ela se
quer nos darfamos conta de nossa própria morte. ~ pela palavra 
que nos tornamos mortais. 

A questão da relação entre o sujeito e o objeto atravessa 
a obra de Freud de ponta a ponta, mas é no pequeno artigo A 
denegação (Die Verneinung) que ela vai ser colocada de um mo· 
do que se reveste de particular interesse para o que estamos ven· 
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do. Trata-se do juízo de existência e do juízo de atribuição, e de 
sua relação com o princípio de realidade. 

Desde o Projeto, quando Freud nos fala dos "estados de 
desejo", como em A interpretação de sonhos, quando fala da 
" realização de desejos", ele se vê às voltas com a questão da "ve· 
rificação da realidade".45 Como o caminho mais curto para a 
realização do desejo é a alucinação, isto é, o reinvestimento de 
uma imagem, tornava-se necessário estabelecer um critério segun
do o .. qual fosse possível verificar se o objeto era real ou não. 
Ao comentar a abordagem freudiana ·à questão da relação entre 
o sujeito e o objeto do seu desejo, Lacan46 mostra que Freud 
distingue duas maneiras segundo as quais a experiência humana 
é estruturada: pela reminiscência e pela repetição. Na reminis· 
cência, o que se supõe é um a.cordo entre o homem e o mundo 
dos objetos; nela, o que se procura já está lá, trata-se não do en
contro com o objeto, mas do reencontro com ele. Na repetição, 
o que ocorre é uma procura do objeto perdido, uma tentativa 
de reencontro que no entanto jamais se dá de forma plenamente 
satisfatória, posto que o objeto que se apresenta coincide apenas 
parcia lmente com aquele que originalmente proporcionou satis
fação. !: portanto essa busca sem fim do objeto o que caracteri
za o· desejo. Ne la, o mundo dos objetos é produzido. incessante
mente, e cada objeto. reencontrado é não o objeto em-si, mas 
um signo do objeto perdido. Mais à frente, no mesmo Seminá· 
no,4 7 Lacan d iz que nisto reside a diferença fundamental entre 
a concepção Clássica da relação sujeito-objeto e a que caracteri
za o ponto de vista psicanalítico: como foi dito acima, o de ser 
uma relação de ser com ser, enquanto que em psicanálise o que 
ocorre é uma relação de ser com falta. 

Em A denegação, Freud articula essa questão com a fun
ção do julgamento. Tomando como referência a distinção entre 
os juízos atributivos e os juízos de existência, ele os articula ao 
J.Hocesso pelo qual a criança opera a distinção entre o interno e 
o externo. Nos termos em que F reud o considera, o juízo atr i· 
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but ivo consi ste em se afirmar ou negar um atributo particu lar a 
uma determinada coisa. Importa, sobretudo, se esse atributo é 
considerado bom ou mau. Nos seus estágios iniciais, o ego, re· 
gido pelo princ ípio do prazer, inuojeta aquilo que é experimen
tado como prazeroso e expulsa de si para o mundo externo 
aquilo que é vivido como desprazeroso; assim, "aqu ilo que é 
mau, que é estranho ao ego, e aquilo que é externo são, para 
começar, idênticos".48 

Há, porém, uma outra função do ju lgamento que co nsiste 
não em atribuir um pred icado part icular a um objeto, mas em 
afirmar ou negar a existência de algo que corresponde a uma re· 
presentação. Se o ju ízo atributivo está ligado originalmente ao 
ego-prazer. o ·juízo de existência está ligado ao ego-realidade. 
Em ambos os casos, trata-se de uma questão relativa ao interno e 
ao externo, mas em cada um dos casos o referencial é distinto. 

O recurso aqui à distinção que Lacan estabelece entre o 
real, o simbólico e o imaginário pode nos ser de extrema valia. 

A partir da concepção freudiana do narcisismo. Lacan ela
bora o tipo de relação do sujeito com seus objetos, que é conhe· 
cida como "estágio do espelho". O pressuposto dessa concepção 
é que o imaginário é uma noção cujo ponto de partida é a refe· 
rência ao próprio corpo. 

Toda relação imaginária coloca como-que uma ameaça de 
dissolução de um dos seus pólos: o eu ou o objeto. Se ~ princí
pio de unidade dos objetos percebidos é a unidade do próprio 
corpo, quando a unidade do eu se torna preponderante, os obje
tos tendem a se esvanecer; quando é o objeto que ganha prepon
derància, o que é ameaçado de dissolução é o eu. Esse t ipo de 
estruturação do eu e d o mundo é extremamente frágil, além 
de ser marcado por uma constante ameaça de paralisação ou dis
solução . 1: aqui que Laca n f az interv ir uma outra o rdem que, in
terpondo-se entre os sujeitos ou entre os sujeitos e os objetos, 
introduz uma consistência exterior àquela que decorre da rela
ção narcís íca: é a relação simbólica. 

t o poder de nomear os objetos o que estrutura a percep-
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ção, retirando-a da pura evanescência do imaginário.49 E o ato 
d e nomear os objetos que lhes fornece alguma perenidade, além 
de articulá-los segun~o uma outra ordem distinta do registro 
do imaginário. Se a percepção se esgotasse no imaginário, o s ob· 
jetas· não possuiriam nenhuma permanência, se diluiriam no 
instantâneo da percepção. É a palav ra, enquanto que nomeia o 
objeto, que const itu i sua permanência no tempo e, sobretudo, o 
qu e perm ite que um objeto seja o mesmo para dois sujeitos. 
Através do reconhecimento - e este só pode se dar pelá pala· 
vra- dois sujeitos concordam ou constituem a "mesmidade" do 
objeto.- A rigor, aqu ilo a que chamamos de mundo nada mais é 
do que o efeito do reconhecimento por parte de d iferentes sujei
tos, de diferentes objetos. O mundo, na medida em que se nos 
apresen ta com alguma un idade, é um efeito da interveniência 
do simbólico. 50 

Se por um lado a entrada em cena do simbólico possibilita 
a estruturação do mundo e funda o próprio sujeito, este último 
corre o risco de· ter sua ação sobre esse mundo paralisada se o 
sistema simbólico faz valer sua hegemonia de forma radical. Se 
com o predomínio do imaginário o sujeito se vê assolado por 
um mundo alucinado, com a radicalização do simbólico ele é . ' 
dominado por uma ordem que lhe transcende e que o determi-
na integralmente. 

Com a radica lizaç~o do simbólico, o indiv íduo é como que 
esmagado por uma ordem que ele sente como estranha e que o 
p..aralisa . Não há, num mundo estnuturado dessa maneira, lugar 
para o acaso, e a própr ia vontade individual é transformada num 
mero efeito dessa ordem. "A entrada em função do sistema sim
bólico em seu mais radical, mais absoluto, emprego, aca ba abo
lindo tão completamente a ação do indiv íduo. que elimina, da 
mesma fe ita, sua relação trágica co·m o mu ndo.''5 1 Sem a rela
ção simbólica o im·aginário permanece enlouquecido, com a ra
dicalização do simbólico o sujeito é transformado num objeto 
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sujeitado por uma ordem absoluta que é sentida por ele como 
exterior e inexorável. 

Apesar dessas duas ordens não serem vividas separadamen
te pelo sujeito, elas não se confundem. O imaginário e o simbó· 
lico são dois domínios distintos. Desde os seus primeiros semi
nários, o esforço de Lacan se.dirigiu no sentido de distinguir o 
que pertence ao domínio do imaginário e o que pertence ao do
mínio do simbólico. Essa distinção ou disjunção é correlativa dá 
qu~ _ele estabelece entre o eu em sua dim'ensão imaginária e o 
SUJ8tto enquanto pertencente ao simbólico. 

~i mos a~i~a que é . o poder de nomear os objetos o que 
permite ao SUJeito superar a evanescência do imaginário. Essa 
nomeação diz; respeito a um dos registros do simbólico: o regis
tro da palavra. E a palavra que instaura a permanência temporal 
do mundo - entendido este como um sistema de objetos- e 
também a continuidade do sujeito. E ainda a palavra, na sua 
função mediadora, que possibilita o reconhecimento do outro e 
que permite a superação do desejo de morte que caracteriza a 
relação dual. Mas, além da vertente da palavra, temos que distin
gu ir no simbólico uma outra vertente: a da linguagem. s2 O sim
bó~ico como linguagem é o que caracteriza propriamente aqui lo 
que L~can chama de Ordem simbólica enquanto conjunto estru
tural Independente do sujeito que fala. Esse é o lugar do Outro 
(o grande Outro), sistema de elementos significantes ao qual o 
sujeito é submetido desde o comece. 

Assim, em termos do desenvolvimento da criança, o que 
ocorre é um aprendizado da fala, da palavra, mas não um apren
dizado da lingúagem. Esta encontra-se presente desde o início e 
é ela que vai possibi litar a fala. Não há, portanto, aquisição p;o
gressiva da linguagem pela criança. Enquanto Ordem simbólica, 
ela está presente desde sempre ,e, em termos da criança, antes 
mesmo do seu nascimento. !: somente do lugar desse Outro que 
a il}_~ersubjetividade pode se dar. O discurso do Outro é um sis
tema de elementos significantes ao qual o sujeito é submetido 
desde o início e que lhe permite falar ao outro (com minúscula~. 
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Já vimos como, em Die Verneinung, Freud articula o juízo 
de atribuição e o juízo de existência à distinção que a criança 
opera entre o interno e o externo. Enquanto o juízo de atribui
ção tem sua origem no ato pelo qual o ego-prazer inicial introje
ta aquilo que é experimentado como bom e expulsa para o mun
do externo aqui lo que é sentido como mau, o juízo de existên
cia tem sua o~igem na necessidade do ego-realidade de saber se 
algo que está no ego como representação ( Vorstellung) pode ser 
redescoberto também na realidade. 

O que a análise feita por Jean Hyppolite 53 nos revela é que 
Freud fundamenta essas duas formas de ju{zo em dois mecanis
mos primários: a Bejahung, a afirmação, ·que corresponde à 
introjeção daqu ilo que é experimentado como bom; e a Verwer
fung, a rejeição, que corresponde ao que é expulso, ao que é co· 
locado para fora por ser experimentado como mau. 

A Bejahung, enquanto átirmação primordial, é o processo 
primário que serve de fundamento ao juízo atributivo; corres· 

· ponde a uma simbolização primitiva anterior à aquisição da fala, 
e é o mecanismo pelo qual alguma coisa passa·.a ter ex istência 
para o sujeito. Nela, o que temos é ainda a dominância do prin
cípio de prazer~ o que é simbolizado não é uma perda, o.que a 
Bejáhung procura reproduzir é a situação de unificação originá
ria. E coisa de Eros, como diz Freud.54 A Bejahung é pensada 
por ele com9 uma espécie de primeiro tempo- da enunciação in· 
consciente, precedente necessário à Vemeinung, entendida esta 
última como um juízo de existência.55 R. Dorey50 compara a 
Bejahung freudiana aos fenômenos transicionais de que nos fa la 
Winnicon. Um objeto transicional é um objeto material que se 
reveste de importância especial para o lactente (e para a crian
ça), e que funciona no sentido de operar a transição entre a re
lação oral primitiva com a mãe para o que ele considera como 
a primeira posse de algo distinto da própria criança. Trata-se 
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portanto de um su bstituto do primeiro objeto perdido, mas que 
não funciona no sen tido de si mbol izar a perda, e sim no sentido 
de reconquistar a un ificação origi nal com a mãe. Isto o distingue 
do carretel da brincadeira do Fort-Da que consistia na simboliza. 
ção da perda. 

O outro mecan ismo a que Freud se refere é a Verwerfung, 
a rejeição, que Lacan vai chamar de forclusão (forclusion) .n 
Se a Bejahung é a afirmação primitiva, a Verwerfung é a rejeição 
primitiva. A Verwwfung. constitu i o que primordialmente é ex · 
pulso do sujeito e que, em decorrência disto não entra na sim· 
boI ização. Não sendo simbolizado, aquilo qu~ é expulso aparece 
no real constituindo-o como um domínio distinto do simbólico. 
Em relação a esse rea l qu e se impõe ao sujeito como uma signi· 
ficação isolada que não remete a nada, não funcionam as defe· 
sas que operam ao nível da neurose. Tanta o recalcamento co
mo a denegação mostram-se incapazes de operar defensivamente 
pois ambos pressupõem a simbolização. A Verwerfung é o meca· 
nismo que funda os fenômenos psicóticos. Mas não é este aspec· 
to da Verwerfung que nos interessa no momento, e sim o. real 
que por ele é constitu ido. 

O que é, então, o real para a psicanálise? i: o mesmo que 
"realidade"? Esta última identifica-se com "realidade pslqui · 
ca"? Estes termos nem sempre foram empregados por Freud de 
maneira a não deixarem margem a dúv idas, e mesmo atualmente 
eles são empregados de forma imprecisa na literatura psicanal í
tica. Creio que não resta muita dúvida .Quanto à distinção entre 
"realidade psíquica" e "realidade externa", mas não acontece o 
mesmo no que diz respeito ao emprego do termo " real". 

Assim, em A interpretação de sonhos, Freud afirma que 
"o inconsciente é a verdadeira realidade pslquica; em sua natureza 
mais íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a real idade uü 
mundo exterior, e é tão incompletamente apresentado pelos da.· 
dos da consciência quanto o é o mundo externo pelas comunica· 
ções de nossos órgãos dos sentidos". 511 E mais à frente comple· 
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ta : "Se olharmos para os desejos inconscientes reduzidos à sua 
mais fundamental e verdadeira forma, teremos que concluir, fo· 
ra de dúvidll, que a realidade psiquica é uma forma especial·de 
existência que não deve ser confundida com a realidade mate
rial."59 Por realidade psíquica devemos entender ponando a 
rea lidade do inconsciente, do desejo e de seus fantasmas. Essa 
realidade possui uma d inàm ica própria e é a ela que Freud se 
dirige em sua investigaÇão. 

A realidade exterior é o mundo material enquanto percebi
do pelo sujeito como possuindo sentido 'e apresentando uma 
certa ordem e relativa perenidade. Não creio que Freud, com a 
vasta erudição que possu ia, identificasse e~.sa . realidade exterior 
com o rea l em-si, assim como tampouco ignorasse as dificulda
des implicadas na d~tinção entre externo e interno. Aquilo a 
que chamamos de realidade exterior é a realidade percebida, 
ponanto, algo em relação ao qual a distinção entre o subjetivo 
e o objetivo se torna, no mínimo, problemática. Husserl, por 
exemplo - para citar um autor contemporâneo a· Freud - dis
tinguia entre Real, Reei/ e Wirklich. Real dizia respeito ao Inun
do enquanto existente no sentido vulgar do termo; Reei/ signi· 
ficava também "real" mas num sentido muito distinto do pri
meiro, pois designava a realidade daquilo que fazia parte da 
"subjetividade transcendental"; finalmente, Wirklich, que sig
nificava também "real" enquanto oposto a "fict ício". 60 Mes
mo assim, prudentemente, Husserl lançou mão de sua epoché 
(redução), suspendendo qualquer ju(zo de existência, seja a 
respeito do mundo, seja a respeito do próprio eu. · 

A realidade exterior de que nos fala Freud é real no pri· 
meiro sentido acima, o que não o torna, porém, ingênuo ou vul
gar. Muito pelo contrário~ Sal:)ia ele muito bem que a.realidade 
psíquica não era uma cópia imagética de uma realidade exterior 
entendida como real em·si. O imaginário, para Freuél, não é en
tendido como um reflexo dos objetos materiais, mas como uma 
rede intrincada que supõe necessariamente o simbólico. Para ele, 
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a noção de realidade exterior está ligada muito ma is à distinção 
entre o interno e o externo para o sujeito, do que a uma exigên
cia de rigor filosófico. Se a ênfase, em alguns de seus textos, é 
dada a esse "exterior" ao sujeito, Freud nem por isso se deixa 
apanhar pela simplificação positivista_ Sabia ele, e Lacan nos 
mostra isto magistralmente,61 que o mundo externo, tal como 
o percebemos ingenuamente, só é possível na medida em que 
intervém a palavra. Sem a intervenção da função simbólica, o 
mundo seria reduzido a um fluxo enlouquecido, caos de ima
gens sem ordem e sem permanência no tempo. ~ a palavra que 
cria o passado e o futuro, assim como é a palavra que permite 
a dois sujeitos o reconhecimento, não apenas um do outro, 
mas também de ambos em relação ao mesmo objeto. Sem ore
conhecimento pela palavra, ficaríamos prisioneiros de nossa 
própria subjetividade. 

Sobre isso Hegel já nos falou o suficiente na Fenomenolo
gia do Esplrito. Restaria para expl icar como se dão as gesta/ten 
no mundo animal, já que estes não estão de posse de palavra. A 
psicologia e a etologia já nos mostraram de forma clara e convin
cente que os animais respondem a gestalten, a formas, que apre
sentam inclusive alguma possibilidade de reestruturação. E os 
animais não possuem a palavra. Por que, então, o mundo não é 
para eles um fluxo enlouquecido de imagens? A resposta estaria 
em que o mundo animal, natural, não é caótico, mas possui uma 
ordem própria, distinta da ordem humana. 6 2 Tanto no mundo 
animal como no mundo Hsico encontramos formas, estruturas, 
gestalten. A diferença que estas formas apresentariam em re la
ção ao mundo humano residiria no fato de que elas se reduzem 
ao imaginário animal, a ordem que elas apresentam resulta dos 
princípios de proximidade, semelhança e fechamento, e não da 
interveniêncía do simbólico. Quando muito, encontrar íamos no 
mundo animal um esboço de simbólico, mas que seria abusivo 
identificarmos com a função simbólica no homem, e nisto não 
vai nenhum narcisismo da espécie humana. De fato, o animal é 

61 Lacan, J ., op. cit., pp. 41 -56 e p. 21 5. 
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capaz de responder a padrões de estímulo l>as r:Jrlte complexos, 
mas estes funcionam como sinais e não como símbolos. Na au
sência do estímulo, o comportamento do animal não ocorre, ou, 
mesmo na presença do estímulo, um animal não é ·capaz de 
transmitir para outro o que aquele sinal significa. No homem, a 
palavra desprende-se da coisa e faz com que as próprias coisas 
formem um sistema de signos/significantes que transcende intei
ramente a ordem natural. !: a função simbólica, especificamente 
humana, que, rompendo a relação narcisista do imaginário, fun
da o mundo a que chamamos de "realidade externa". 

Como situar, então, o real em psicanálise? O real é sempre 
Sllposto. Na medida em que define um campo distinto do sim
bólico, é o lugar do silêncio. Ao contrário da realidade ps fquica 
que é regido pelo princfpio de prazer, o real é, como diz Lacan, 
"o obstáculo ao princ (pio de prazer" .63 Situado fora do domf
nio do simbólico e além do principio de prazer, o real só pode 
ser concebido como dessexualizado (o que é sexualizado é o 
desejo). A razão disto está em que, para·.Freud, assim como para 
Lacan, o que sustenta a sexualidade não é o oujeto e sim a fan
tasia, e esta encontra-se necessariamente articulada ao simbóli
c_o. Da mesma forma, por. estar situado fora do campo do sim
ból ico, o rea l permanece também fora do circuito que articu la 
dois sujeitos pela pa lavra, e portanto fora das distorções que a 
palavra permite. Isto significa que o real está aquém ou além 
da mentira, do disfarce, das distorções, das máscaras que cons
truímos na tentativa de ocultá-lo. O real é sempre vcrdtldeiro. 

Por se situar fora do simbólico, e portanto fora da Ordem 
e da Lei, não definiria ele o lugar do acaso em psicanálise? Não 
seria ele o fundo anárquico, natureza primeira de que nos fala 
Deleuze, "sem fundo além de qualquer fundo { ... ) feito unica
mente de moléculas furiosas e dilacerantes"?64 E não seria esse 
também o lugar da pulsão? 

Lacan nos ~ iz que "o correlato dialético da estrutura fun
damental que faz da palavra de suje ito a sujeito uma palavra 
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64 Oeleuze. G., Apresentação de Sacher·Masoch, p. 29. 



124 acaso ~ npetiço~o ~m psiconálist 

que pode enganar, é que há também alguma coisa que não en
gana" :6 5 esse algo que não engana é o réal. E também não é 
para esse a lgo que não engana que o conceito de pulsão apon
ta? 

O real é uma palavra, assim como a pulsão é uma palavra. 
Nós os nomeamos mas, em segu ida, silenciamos. Este silêncio 
não é, porém, um silênc io absoluto. Trata-se sobretudo do si
lêncio conce itual. E esta é talvez a questão maior que a psica
nálise nos co loca. Em sua prática e em sua teoria ela nos .apon
ta para o real, mas ao mesmo tempo ela teme o abismo que se 
segue à borda do universo simbólico. Ao lançar seu olhar por 
sobre este abismo, o máximo que ela consegue é ampliar os li
mites do próprio universo conceitual a partir do qual ela fa la. 
A psicanálise, assim como qualquer discurso conceitual, encon
tra-se na situação de um navegante que quer atingir o horizon· 
te e que nada mais consegue do que ampliar os limites do seu 
próprio espaço. Perseguindo o real, a psicanálise vê esse .hor:i· 
zonte se afastar juntamente com a sua caminhada. 

Mas não é assim desde Platão? 
Não creio que a situação seja a mesma. O viajante platôn i

co sonhava em chegar a um outro mundo, transcendente ao mun
do sensível, habitado por formas puras e dotado de uma ordem 
absoluta. O real que a psicanál ise persegue não é transcendente ao 
humano, ele está aí presente fazendo sent ir toda a sua força, po
rém, invisível e silencioso. Ele não é estrangeiro, não habita o 
Topos Uranos, ele é fam iliar, Un-heimlich. Se a pa lavra não con
segue capturá-lo, é pela palavra que ele se insinua. 

Essa palavra, tal como a pa lavra do aedo na Grécia arcaica, 
é portadora dos disfarces, das d istorções, do engano, mas é tam
bém portadora da Aletheia, da verdade. ~ . pela palavra que o 
real faz sua irrupção na Ordem simbólica, denunciando que essa 
ordem possui um umbigo, que ele nos remete ao insondável e 
ao silêncio, para algo que ficou excluído do simbólico. ~ essa 
irruoção que marca o lugar do trágico em psicanálise. A radica-

65 
Lacan. J .. O Stmin~lio, Livro 3, p. 78. 

além l25 

lízação da função simbólica fazendo com que "todo o real seja 
racional" é a tentativa de " recuperar" esse trágico tornando-o 
ordem. 
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