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Pós-Escrito (1985) 

O presente texto, como todo texto psica
nalítico, talvez mais do que outros, tem 
data certa. Por "data certa" não entende
mos que, vinte anos depois de sua publi
cação original na revista Les Temps Mo
dernes, ele tenha ficado obsoleto. Pelo 
menos assim esperamos, tanto para o lei
tor de hoje quanto para nós mesmos. É 
incontestável, porém, que ele tenha sua 
data, a qual está inscrita nas circunstân
cias de sua publicação e em seu próprio 
movimento. 

F oi escrito com uma certa urgência 
e essa urgência era imputável, em primei
ro lugar, a um ato de ruptura. Em 1964, 
acabávamos, com efeito, de assinalar a 
nossa recusa em acompanhar Lacan no 
que ele chamava agora de Escola e iria 
converter-se em sua escola, mas relutáva
mos em ver plenamente que já tínhamos 
assumido uma atitude de prudente distân-
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iantasia originária 

cia em relação ao pensamento dele. Daí, 
neste curto ensaio, os indícios de uma 
espécie de oscilação entre a audácia e a 
prudência, oscilação sensível também no 
ritmo do escrito: por vezes caminhamos 
pásso a passo, com freqüência condensa
mos em excesso. Ao efetuarmos, à nossa 
maneira, um "retorno a Freud", !ndicá
vamos a nossa recusa em adquirir uma 
passagem de ida sem volta na direção de 
Lacan. Mas, paralelamente, permanecía
mos um tanto amarrados pela preocupa
ção de estabelecer uma continuidade en
tre Freud e ele. 

O nosso estudo também apresenta 
sua data certa no fato de ter sido escrito 
na esteira do Vocabulário da psicanálise, 
então prestes a ser concluído. Sem dúvi
da, pode-se considerar que ele pertence, 
tal como esta obra, ao gênero da exegese, 
mas sob a condição de se entender por 
isso o jato de deixar fecundar seu pensa
m?nto por um pensamento tão sob.erano 
quanto enigmático, e não a exploração de 
recw'sos várias vezes reexaminados. 

A descoberta de um tesouro compor
ta o tempo do deslumbramento antes da
quele do inventário, para depois vir a ne-
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pós-escrito 

cessária dilapidação. A riqueza do tesouro 
freudiano, recordemos, era apenas vaga
mente suspeitada por aqueles que, na épo
ca, contentavam-se em recolher-lhe os lu
cros, a menos que não confiassem a um 
único Outro o cuidado de lhe pronunciar 

. a Verdade. 
Em primeiro lugar, cumpria trazer de 

novo para a luz conceitos perfeitamente 
esquecidos (esquecidos desde o começo 
pelos freudianos e até pelo próprio Freuâ) 
como os de apoio ou de fantasia originá
ria. Era necessário devolver seu valor 
pleno, fundador, senão transcendente, a 
noções banalizadas como o auto-erotismo, 
desacreditadas e incompreendidas como a 
sedução. 

Mas a tarefa não tardou em tornar
se mais árdua, repartida .entre duas ne
cessidades: não falsear .nem esquematizar 
o pensamento de Freud, mas tentar re
constituir nele as exigências, os recalques 
.e os retornos, as ambigüidades, talvez as 
"ingenuidades" (a hipótese filogenética ... ); 
e, por outro lado, avançar numa tentativa 
pessoal a fim de desenhar, entre as noções 
redescobertas, uma configuração mais ex
plícita, mais coerente, mais estimulante. 
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fantasia originãria 

Isso significa que o leitor - e nós 
mesmos, ao nos r.elermos - descortinará 
neste texto vários estratos: 

- uma necessária e salubre arqueo
logia de conceitos, que pretende ser simul
taneamente fiel e crítica; 

- uma tentativa de interpretação da 
problemática do originário, em que uma 
certa inspiração estruturalista permanece 
perceptível, apesar das denegações; 

- a deflagração, enfim, de novos 
desenvolvimentos, em que cada um dos 
dois autores se empenhará depois mais 
livremente, afirmando sua opção no seio 
da .experiência cujo terreno foi delimita
do e sulcado por Freud. 

Pelo menos, aceitamos o risco de rea
brir e desenvolver no campo "sexual" da 
psicanálise a questão "infantil" das ori
gens, questão que, se não possui direito 
de cidadania para o saber positivo, não 
pode deixar de assediar o pensamento: o 
do psicanalista e o do filósofo que tentam 
aqui caminhar na mesma cadência. 

Relido hoje, quando volta a ser pu
blicado sem modificações - apenas os tí
tulos de capítulos foram adicionados, cer
tas notas integradas ao t,exto e as refe-
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pós-escrito 

rências .especijtcadas .-, este ensaio con
serva, para nós, o valor de indicador: 
esse dedo que designa a coisa, esse gesto 
que s.e prolonga num caminho que neces
sita de desvios, esse sinal de um enigma 
e não a sua solução. 
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"Eu Ch~gava 
ao Cair da Tarde" 

Desde suas origens, a psicanálise sempre 
se ocupou muito ·do material das fanta
sias. No caso inaugural de Anna 0., Breuer 
não fez aparentemente outra coisa senão 
imiscuir-se no mundo das produções ima
ginárias da paciente, em seu "teatro pri
vado", a fim de permitir uma catarse pe
las vias da verbalização e da expressão 
emocional. Ele nos diz: "Eu chegava ao 
cair da tarde, no momento em que a sa-

\ 

bia mergulhada em seu estado de hipnose, 
e desvencilhava-a de todas as reservas de 
fantasias acumuladas desde a minha últi
ma visita."1 Ao ler-se a história desse caso, 
impressiona ver que Breuer, ao contrário 
de Freud, pouco se preocupa em reencon
trar os elementos realmente vivenciados 
que poderiam estar na base dos devaneios 
diurnos. No evento que é concebido co
mo iniciador da neurose, já é um elemen
to imaginário, uma alucinação, que pro-
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fantasia originária 

voca o traumatismo. Entre a fantasia e 
a dissociação da consciência que culmina 

<!!!! J~E!ax_ão_.E~!g~2l~~!gg[Ç,~,:It;'-
consciente, a relação· é circular: a fanta-
siâ''"''tôrn&:se~'trau~rli"~ti~~Q"-'~iu~;;do sobre-
vém na base de um estado especial, cha
mado "hipnóide"; mas, inversamente, a 
fantasia, pelo assombro e pela sideração 
que provoca, contribui para criar esse es
tado fundamental: "auto-hipnose". 

Se Breuer se move assim num mun
do imaginário e procura . reduzir-lhe o 
poder patogênico sem recorrer a uma re
ferência extrínseca, o que vemos de dife
rente na prática de certos analistas con
temporâneos, em particular aqueles que 
se dizem seguidores de Melanie Klein? 
'De imediato, são explicitados, verbaliza
dos (neste caso, sem dúvida, pelo analista) 
os dramas imaginários subentendidos no 
material verbal ou gestual fornecido du
rante a sessão pelo paciente: 2 introjeção e 
projeção do seio ou -do pênis fantasísticos, 
intrusões, lutas ou compromissos entre os 
bons e maus objetos, etc. Se o progresso 
do tratamento pode, definitivamente, cul
minar em uma melhor adaptação à reali
dade, não é esperado de um método cor-

14 



"eu chegava ao cair da tarde" 

retivo qualquer, mas de uma dialética em 
que as fantasias "se integram" à medida 
que são reveladas; em última análise, a 
introjeção estável do objeto bom (não me
nos imaginário que o mau) permite uma 
fusão dos instintos num equilíbrio basea
do na preponderância da libido sobre o 
instinto de morte. 

Fantasia, em alemão: Phantasie. É o ter
mo para designar a imaginação, não tanto 
a "faculdade de imaginar" (o Einbildun
gskraft dos filósofos), mas o mundo ima
ginário e seus conteúdos, as "imagina
ções" ou "fantasias" em que se entrinchei
ram, habitualmente, o neurótico e o poe
ta. Nessas cenas que o sujeito conta, 
ou que o psicanalista lhe conta, é impos
sível desconhecer a tonalidade, a nuança 
de fantasiação. Portanto, como escapar à 
tentação de definir esse mundo em rela
ção àquele do qual ele se separa: o mun
do do real? Oposição muito ·anterior à 
psicanálise, mas que, de repente, corre o 
risco de encerrar em seus termos a teoria 
e a prática psicànalíticas. 
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fantasia originária 

Na teoria, como os psicanalistas se 
livram dessa dificuldade? Muito mal e, 
na maioria das vezes, através de uma teo
ria do conhecimento das mais grosseiras. 

Uma Melanie Klein, cuja técnica está 
isenta de toda a finalidade ortopédica e 
que, mais do que qualquer outra, se mos
tra empenhada em destacar das imagens 
contingentes dos devaneios diurnos a fun
ção estruturadora e a permanência do que 
ela designa por fantasias inconscientes/ 
sustenta, em último recurso, que estas são 
"percepções falsas". O ''bom" objeto e o 
"mau" objeto devem, a rigor, para nós, 
ser dotados de aspas: mesmo que toda a 
evolução do sujeito se situe no interior 
dessas aspas. 

E Freud? Veremos no decorrer do 
presente trabalho toda a ambigüidade da 
sua concepção e como, a cada volta do 
seu pensamento, ele encontra aberta uma 
outra via. Mas, se tomarmos primeiro a 
sua doutrina, em sua formulação mais 
oficial, o mundo das fantasias parece si
tuar-se por inteiro no quadro da oposição 
entre o subjetivo e o objetivo, entre um 
mundo interior que tende à satisfação pe
la ilusão e um mundo exterior que impõe 

16 



"eu chegava ao cair da tarde" 

progressivamente ao indivíduo, mediante 
o sistema perceptivo, o princípio de reali
dade. O inconsciente aparece então como 
o herdeiro daquilo que, na origem, era o 
único mundo do sujeito, submetido ex
clusivamente ao princípio de prazer. O 
mundo das fantasias assemelha-se àque
las "reservas naturais" que as nações ci
vilizadas criam para aí perpetuar o estado 
natural. "Com a introdução do princípio. 
de realidade, vê-se separada por clivagem 
uma forma de atividade de pensamento; 
ela permanece independente da prova 
de realidade e submetida unicamente 
ao princípio de prazer. Está aí o que 
se chama a criação de fantasias."' Para 
os processos inconscientes, "a prova de 
realidade não é válida, a realidade de 
pensamento equivale à realidade exterior 
e o desejo à sua satisfação, ao even
to" .6 Essa ausência, no inconsciente, do 
''padrão de aferição da realidade", amea
ça designá-lo como um ser menor, um es
tado menos diferenciado. 

Na prática psicanalítica, uma insufi
ciência do aparelho conceitual não pode 
deixar de produzir efeitos. Será somente a 
título de informação que se deve meneio-

17 

l 



fantasia originária 

nar todas as formas de técnicas que, 
apoiando-se na oposição entre o imaginá
rio e o real, propõem-se, em última instân
cia, completar a integração do princípio de 
prazer com o princípio de realidade, pro
cesso no qual o neurótico teria se detido a 
meio caminho? Sem dúvida, é inadmissí
vel recorrer às "realidades" exteriores à 
própria cura, o material deve ser analisado 
na relação do paciente com o analista, "na 
transferência". Mas, se não nos acautelar
mos, toda a interpretação de transferên
cia, "Você se comporta comigo como 
se ... ", não implicará o subentendido: 
''E vo~ê sabe muito bem que não sou, na 
realidade, aquele que você_ crê?" 

Felizmente, somos salvos pela técnica: 
dispensamo-nos de pronunciar esse infe
liz subentendido.7 É que, de uin modo mais 
radical, a regra analítica seria compreen
sível como epoché, suspensão absoluta de 
todo o julgamento de realidade. Não é 
isso nivelar-se com o inconsciente, que 
ignora um tal julgamento? Um paciente 
vem nos dizer que é um filho adotivo, 
conta-nos fantasias em que, na busca de 
sua verdadeira mãe, descobre que ela é 
uma mulher do mundo que se prostituiu. 

18 



"eu chegava ao cair da tarde" 

Não reconhecemos aí o tema banal do 
"romance familiar", tal como o forja com 
a mesma perfeição uma criança que não· 
foi adotada? No seio de nossa redução 
fenomenológica, a distinção só precisaria 
ser ·feita num ·único caso: para denunciar, 
como em defesa da realidade, o apoio que 
esse paciente encontra, por exemplo, em 
documentos que autenticam sua adoção. 
A suspensão da referência à realidade tor
na-se um ''é você quem o diz", essencial
mente denunciador: ''Tudo isso é subje
tivo." 

E, no entanto, no caso de uma adoção real 
como a que estamos aludindo aqui, a dife
rença impõe-se no plano clínico: atualização, 
aliás rapidamente amortecida, das fantasias de 
reencontro da mãe, episódios em que a ten
tativa de juntar-se à vendadeira mãe é reali
zada, simbolicamente, numa espécie de se
gundo estado, etc. No próprio tratamento, 
desde o seu começo, numerosos elementos 
- conteúdo dos sonhos, repetida ocorrência 
inesperada do sono durante a sessão, manifes
tando .de maneira maciça e efetiva uma ten
dência regressiva para as origens - indica
vam a disjunção do real bruto e da verbali
zação. 

19 



fantasia originária 

Obcecado- e quem poderia recriminá
lo? - pela exigência de saber em que re
gião do· ser ele se movimenta, Freud 
defrontou-se com algumas dificuldades 
quando precisou justificar a suspensão do 
julgamento de realidade no tratamento. 
E, em primeiro lugar, ele se sente quase 
no dever de revelar ao paciente os aspec
tos encobertos do seu caso. Mas, preso, 
cbmo o próprio paciente, na alternativa 
real-imaginário, como escaparia ao duplo 
risco, seja o de ver soçobrar o interesse 
pela análise caso o analisando tome conhe
cimento, de chofre, de que todo o mate
rial produzido não passa de imaginações 
(Einbildungen), seja o de se ver, mais tar
de, recriminado por tê-lo encorajado a to
mar suas fantasias por realidades?3 Invo
ca-se aqui, como solução, o recurso à no
ção ·de "realidade psíquica", dimensão 
nova à qual o analisando não pode ter 
acesso de imediato. Mas o que significa 
isso? Que entende Freud por isso? 

Com muita freqüência, nada mais do 
que a realidade dos nossos pensamentos, 
do nosso mundo pessoal, realidade que 
equivale à do mundo material e cuja efi
cácia, no tocante aos fenômenos neuróti-
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"eu chegava ao cair da tarde" 

cos, é determinante. Se está em causa 
opor a realidade dos fenômenos psicoló
gicos à ''realidade material" ;9 a "realidade 
do pensamento" à "realidade exterior" / 1 

isso equivale a dizer: nós nos movemos 
no imaginário, no subjetivo, mas esse sub
jetivo é o nosso objeto e o objeto da psi
cologia tem o mesmo valor que o das ciên
cias físicas. E o próprio termo de reali
dade psíquica não atesta o fato de que 
Freud só poderia conferir dignidade de 
objeto aos fenômenos psíquicos por refe
rência à realidade material, afirmando 
que ''tamb~m eles possuem uma espécie 
de realidade"?11 A suspensão do julga
mento de realidade, na falta de uma nova 
categoria, faz-nos cair novamente na "rea
lidade" do subjetivo puro. 

E no entanto . . . Quando ele introduz 
essa noção de realidade psíquica nas últi
mas linhas de A interpretação de sonhos, 
as quais resumem toda a sua tese (o sonho 
não é uma fantasiação, mas um texto a 
decifrar), Freud não a define como sendo 
todo o subjetivo, como o campo psicoló
gico, mas como um núcleo heterogêneo 
nesse campo, resistente, só verdadeira
mente ''real" por oposição à maior parte 
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dos fenômenos psíquicos: "Se devemos 
atribuir realidade aos desejos inconscien
tes, não saberia dizer. Mas, naturalmen
te, é preciso negá-la a todo e qualquer 
pensamento de transição ou de ligação. 
Se atentarmos para os desejos inconscien
tes, reduzidos à sua mais verdadeira e es
sencial expressão, teremos de concluir, 
sem dúvida, que a realidade psíquica é 
uma forma especial de existência, a qual 
não deve ser confundida com a realidade 
material. " 12 

Portanto, três espécies de fenômenos 
(ou de realidades lato sensu): a realida
de material, a realidade dos "pensamen
tos de ligação" ou do psicológico, a rea
lidade do desejo inconsciente e de sua 
''expressão mais verdadeira" (a fantasia). 

Não basta designar, de repente, essa 
"realidade" psíquica, nova categoria in
cessantemente ocultada em Freud, como 
o "simbólico" ou o ''estrutural". Se ela 
é reencontrada e perdida de novo por 
Freud, isso não é somente o efeito de uma 
carência do instrumento conceitual: a 
sua relação - ela mesma estrutural -
com o real e com o imaginário é a respon
sável por toda a sua dificuldade e ambi-
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"eu chegava ao cair da tarde" 

güidade, tal como se apresentam no do
mínio central da fantasia. 

Ainda uma palavra a respeito da epoché ex
pressa na regra analítica: "Dizer tudo e nada 
fazer senão dizer." Ela não .é suspensão da 
realidade dos eventos exteriores em proveito 
da realidade sujetiva. Cria um campo novo, 
o do dizer, em que a diferença do real e do 
imaginário pode conservar o seu valor (cf. o 
caso do paciente a que aludimos mais acima). 
A homologia do campo analítico com o cam
po inconsciente, cuja emergência ele deve sus
citar, não depende de sua "subjetividade" co
mum, mas do parentesco profundo do incons
ciente com esse campo da fala. Não "é você 
quem o diz" mas "é você quem o diz". 

23 





"Não Acredito mais 
na Minha Neurótica" 

Os anos de 1895-1899, no decorrer dos 
q_uais se concretiza a descoberta psicana
lítica, são significativos tanto pelo cará
ter incerto do combate que neles se trava, 
quanto pelo modo demasiado simplista 
como sua história classicamente se es
creve. 

Se lermos, por exemplo, a introdu
ção de Ernst Kris para Aus den Anfan
g~n der Psychoanalyse, 13 a evolução das 
icÍéias de Freud adquire um sentido per
feitamente claro: os fatos - e, em pri
meiro lugar, a auto-análise empreendida 
por Freud - teriam-no forçado a aban
donar as primeiras concepções; a cena de 
sedução pelo adulto, que se impusera até 
então a Freud como o próprio tipo de 
traumatismo psíquico, não é um evento 
real, mas uma fantasia que é apenas o 
produto e a máscara das manifestações 
espontâneas da atividade sexual infantil. 

25 
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Freud, ao escrever a sua própria história, 
não credenciou esse ponto de vista? "Se 
é verdade que os histéricos reduzem seus 
sintomas a traumatismos fictícios, o fato 
novo é que eles fantasiam tais cenas; por
tanto, é necessário levar em conta, a par 
da realidade prática, uma realidade psí
quica. Não tardou em descobrir-se que 
essas fantasias serviam para dissimular a 
atividade auto-erótica nos primeiros anos 
da infância, para os embelezar e os situar 
num nível mais elevado. Então, por trás 
dessas fantasias, surgiu em toda a sua 
amplitude a vida sexual da criança."14 

Freud reconhece o seu "erro": ele teria 
inicialmente imputado ao "exterior" o 
que era uma questão "interior" ... 

Teoria da sedução sexual, a palavra deve 
ser por si só determinante: elaboração de 
um esquema explicativo da etiologia das 
neuroses e não pura constatação clínica 
da freqüência dos fatos · de sedução da 
criança, nem mesmo a simples hipótese 
de que tais fatos ocupariam, na série de 
traumatismos, um lugar preponderante. 
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"não acredito mais na minha neurótica" 

Para Freud, trata-se de estabelecer sem 
contestação o vínculo que ele descobriu 
entre a sexualidade, o traumatismo e a 
defesa: mostrar que é da própria natureza 
da sexualidade ter um efeito traumático 
e, inversamente, que só se pode, em últi
ma instância, falar de traumatismo e nele 
descobrir a origem da neurose, na medida 
em que interveio a sedução sexual. Quan
do essa tese se afirma (nos anos de 1895-
1897), o papel do conflito defensivo na 
gênese da histeria, e das "psiconeuroses 
de defesa" em geral, é plenamente :reco
nhecido, sem que seja por isso reduzida 
a função etiológica do traumatismo. As 
noções de defesa e de traumatismo estão 
estreitamente articuladas entre si: a teo
ria da sedução, ao mostrar como o trau
matismo sexual é o único que tem o poder 
de deflagrar uma "defesa patológica" (re
calcarnento), constitui urna tentativa para 
explicar o fato, descoberto pela clínica 
(Estudos sobre a histeria), de que o recal
camento se exerce eletivamente sobre a 
sexualidade. 

Vamos nos deter um instante no es
quema que Freud propõe. O traumatismo 
vê sua ação decomposta em vários tempos 
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e supõe sempre a existência de, pelo me
nos, dois acontecimentos. Numa primeira 
cena, a chamada "cena de sedução", a 
criança sofre da parte do adulto uma ten
tativa sexual ("atentado" ou simples avan
ços), mas sem ,que isso faça nascer nela 
excitação sexual. Caso se insista em qua
lificar de traumática uma tal cena, isso 
só poderá acontecer se for abandonado o 
modelo somático do tmuma: não se re
gistra aí nem afluxo de excitações exter
nas, nem extràvasamento das "defesas" 
Se se deve qualificá-la de sexual, é na 
medida em que o é, exteriormente, para 
o adulto. A criança não tem à sua dispo
sição nem as condições somáticas da exci
tação, nem as representações para integrar 
o evento; é sexual em si, embora não 
adquira qualquer significação sexual para 
o sujeito: é ''sexual pré-sexual".15 Quanto 
à segunda cena, que sobrevém após a pu
berdade, ela ainda é, se assim podemos 
dizer, menos traumática do que a primei
ra: não violenta, de aparência anódina, 
sua eficácia decorre apenas do fato de 
evocar retroativamente o primeiro evento 
mediante alguns traços associativos. Logo, 
é a lembrança da primeira cena que de-
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flagra o recrudescimento de excitação se
xual, tomando o "eu" de surpresa e dei
xando-o desarmado, sem condições de uti
lizar defesas normalmente voltadas para 
o exterior e suscitando, assim, a entrada 
em ação de uma defesa patológica ou 
''processo primário póstumo": a lembran
ça· é recalcada. 

Se voltamos, nesse ponto, a concep
ções sobre as quais se pode pensar, à 
primeira vista, que só oferecem interesse 
histórico, na medida em que parecem pres
supor uma criança inocente, sem sexuali
dade, e contrariar assim um inegável 
conhecimento ulterior, não o fazemos 
som(!nte para assinalar as sucessivas eta
pas de uma descoberta. 

Esse esquema explicativo, designado 
por Freud como proton pseudos, conserva 
a nosso ver um valor exemplar q!fanto 
à significação da sexualidade humana, e 
isso na própria dificuldade que existe em 
pensá-lo. Com efeito, esse esquema intro
duz dois importantes enunciados. Por uma 
parte -. primeiro tempo -, a sexualidade 
irrompe literalmente de fora para dentro, 
penetrando por efração num "mundo da 
infância" que se supõe inocente, onde ela 
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se enquista como um evento brutal sem 
provocar reação de defesa: o evento não 
é patogênico per se. Por outro lado, no 
segundo tempo, tendo o impulso da pu
berdade desencadeado o despertar fisio
lógico da sexualidade, há produção de 
· desprazer e a origem desse desprazer é 
procurada na lembrança do evento pri
mordial, evento do exterior convertido em 
evento do interior, ''corpo estranho" in
ternalizado que irrompe agora do próprio 
íntimo do sujeito. 

Já nos Estudos sobre a histeria se encontra a 
idéia de que o traumatismo psíquico não .é 
redutível aos efeitos adquiridos de uma vez 
através um evento externo sobre o organismo. 
"A relação causal do trauma psíquico deter
minante com o fenômeno histérico não é tal 
que o trauma deflagre o sintoma como um 
agent provocateur, sintoma que persistiria, 
em segÍüda, de um modo independente. De
vemos afirmar, antes, que o trauma psíquico, 
ou melhor, a sua lembrança, age à maneira 
de um corpo ·estranho que se mantém como 
agente ativo muito tempo depois da sua pe
netração. "16 

Forma surpreendente de resolver a ques
tão do traumatismo. B um afluxo de ex-
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citação externa, pergunta-se, que trauma
tiza o sujeito, de acordo com o modelo 
de uma efração física? Ou é, pelo con
trário, a excitação interna, a pulsão, que, 
à falta de exutório, coloca o sujeito 
em "estado de aflição"? 17 Ora, com a teo
r!~ da sedu2ão, pode~s~ dizer CJ,il:E! t,9gg""Q,, 
tEal1matismo c pro-vém _,simliltaneain~ngi~"º' 
· e~terior~e'. ciü~iii1e"iiõr~B·õ-~exTe~ior, por-
~e_ase~~
~[~ ao suj~2/8 do interior, pois que jorra 
desse exterior interiorizado, dessa "remi
niscência" de que~_seg!Jndo~-.:.l11lla bela fó,::
mula, sofrem os __ histéric9s .. _e~a qual i.! 
reconhecemos a fantasia. 

~ -~-- --- - <= 

Solução sedutora, mas que corre o risco 
de desmoronar caso se deixe escapar o 
sentido de cada um dos dois termos: o 
externo na direção do evento, o interno 
na direção do endógeno e do biológico. 

Tentemos, ao contrário, salvar, da me
lhor maneira possível, a teoria da sedu
ção no que ela possui de mais profundo. 
Trata•se, em Freud, da primeira, da úni
ca tentativa para estabelecer uma relação 
intrínseca entre o recalcamento e a sexua
lidade.19 Considerou ele que a origem dessa 
relação não está num ''conteúdo", mas nas 
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características temporais da sexualidade 
humana que fazem dela o campo privi
legiado de uma dialética entre o excesso 
e a falta de excitação, entre o cedo de
mais e o tarde demais do evento: "Abre
se aqui a única possibilidade de ver uma 
lembrança produzir um efeito muito mais 
considerável do que o próprio evento."'" 
Daí a decomposição do ''traumatismo" em 
dois tempos: o traumatismo psíquico só 
é concebível como oriundo de algo já 
existente, a reminiscência da primeira 
cena. 

De que modo conceber agora a fonna
ção desse "já existente"? Como a primei
ra cena ''sexual pré-sexual" pôde adquirir 
significação para o sujeito? Numa pers
pectiva que tende a reduzir a dimensão 
temporal à cronologia, é necessário em
preender uma regressão infinita, cada ce
na só obtendo valor sexual pela evocação 
de uma cena anterior, sem a qual aquela 
simplesmente nada teria sido para o su
jeito, ou então fixar-se arbitrariamente 
numa "primeira" cena, apesar do que ela 
comporta de inconcebível. 

Ilusão, a doutrina de um mundo infan
til inocente, no qual a sexualidade seria 
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. ,í~ 
introduzida de fora por um adulto per- \"-~ 

verso! Ilusão ou, antes, mito cuja natu- 11 

reza é assinalada pelas próprias contradi
ções. Seria preciso, simultaneamente, con
ceber uma criança de antes dos tempos, 
um ''bom selvagem", e uma sexualidade 
já existente, pelo menos em si, para que 
pudesse ser despertada; seria necessário 
conciliar a invasão de um exterior num 
interior com a idéia de que, antes dessa 
invasão, talvez não houvesse interior; con-
ciliar a passividade de uma significação 
puramente sofrida com um mínimo de 
atividade, sem o que a experiência não 
poderia ser sequer acolhida; conciliar a 
indiferença da inocência cmil a repug-
nância que se supõe ser provocada pela 
sedução. Em resumo, um sujeito anterior 
ao sujeito recebendo o seu ser sexual de 
um exterior que precedesse a distinção 
interior-exterior. 

Quarenta anos depois, Ferenczi retoma
rá a teoria da sedução para conferir-lhe 
uma importância análoga.21 As suas for
mulações são, sem dúvida, menos rigoro
sas do que as de Freud, mas possuem o 
mérito de completar o mito, graças a dois 
elementos essenciais: para além dos fatos 
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e por sua mediação, é uma "linguagem" 
nova, a da ''paixão", que é introduzida 
pelo adulto na ''linguagem" infantil da 
"ternura". Por outro lado, a linguagem da 
_paixão é a do desejo~ necessariamente~ 

E2~E9~~~ .. i~~~:I~.~~!:5!i~~c;;~:~S"?1~h!I~~~e~::e 
.c:i<!i'?· t!~a lin!?;uagem na qual circt!la ... o 
.ê~niigi_~tito .. §~_a!!Jglliiâção ligacrõ .. aí?.gozo 
orgástico. A fantasia da cena priínitíva, 
com seu caráter de violência, é testemu
nho, no que se refere à criança, de uma 
verdadeira introjeção do erotismo adulto. 

Freud rejeitava, in limine, a tese banal que 
fazia o desprazer provocado pela sexualidade 
depender de uma interdição puramente exte
rior. Sejam eles de origem "interna" ou "ex
terna", desejo· e interdito caminham lado a la

do: "~2....Erocurar a orig~ dodes~~-~~~ 
. é)il;ler,ago J?Or. uma excitação . sexual precos_e, 
··~.se~-~.· qu~r;;.;-;;-hum~ recalcamento8eria -ex-
J;1ká\r~T,"-·]Jeneh;~;;;~~róp;:~~o 
enigma psicológico. A resposta que imedia
tamente acode é a seguinte: são o pudor e a 
moralidade que constituem as forças recalcan

tes [ ... ] . Não posso acr~qil'e alfb~
tàÇão do desprazer durante as experiências se-
xuais possa decorrer da ingerência fortuita de 
certos fatores de desprazer [ ... ] . A minha 
opinião é que se deve encontrar na vida se-
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xual uma fonte independente que liberta des
prazer; se essa fonte existe, ela pode estimu
lar as sensações de repugnância e conferir sua 
força à mor~lidade" (Rascunho K). 

Tal como Freud em 1895, Ferenczi é 
levado a situar cronologicamente essa 
intrusão e a inventar uma criança ante
rior à seduç~o. Inversamente, pode-se ser 
téntado a encerrar de uma vez por todas 
o problema invocando a dimensão do mi
to: a seducão seria um mito, mito da ori
gem da sexualidade por introjeçãSJ do de
sejo, da fantasia, da -"ling!:!~g~-adulta. 
A relação do mito com o tempo (com o 
evento), mencionada no próprio mito, es
tá como que envolta nele. Mas como aí · 
permanece? Esse mito (ou fantasia) da 
intrusão da fantasia (ou do mito) no su
jeito, convém que advenha no tempo a 
esse organismo que é a cria do homem, 
em função de certas características de sua 
evolução biológica onde já se lêem o de
mais e o de menos, o demasiado cedo (do 
nascimento) e o demasiado tarde (da pu
berdade). 
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No decorrer de 1897, Freud renuncia à 
sua teoria da sedução. Escreve a Fliess, 
em 21 de setembro: ''Devo confiar-te 
imediatamente o grande segredo que, no 
decorrer desses últimos meses, se revelou 
lentamente. Não acredito mais na mjnha 
neurótica . .. " Depois, formula um certo 
número de argumentos. De fato: impos
sibilidade de levar até ao fim suas aná
lises, quer dizer, até ao evento patogênico 
inicial; mesmo nas psicoses mais profun
das - aquelas em que o inconsciente pa
rece mais acessível - a palavra do enig
ma não é liberada. Argumentos lícitos: se
ria necessário generalizar a perversão do 
pai para além mesmo dos casos de histeria, 
já que a instalação desta faz intervir ain
da outros fatores. Por outro lado, e é esse, 
sobretudo, o ponto que nos interessa, "não 
existe no inconsciente nenhum indício de 
Jêaiid~.· ~~ii!i"E~i~I~iCctii~~ 
tin"uir a verdade da ficcão investida de 

"<L.,, ,.,,,,:;J:? -''"'"'''<"'<'-c;'"""''~e_,.>,c;, ".,-"'-'-'"-•~-'"""' ~-·-,_,__-~='•·""'~~:~·•-c.·-~" ,, .• ,,,,_~""'"" . ~ ,. ~ .. · , •--. "'-'~"-..~='""'=':"'"'''""''"'-<> 

·ªf~tQ~:~ Duas vias de solução são indicadas 
então: ver nas fantasias infantis somente 
o efeito retroativo de uma reconstrução 
que o adulto efetuaria (o que virá a ser 
a concepção junguiana de Zurücksphan
tasier.en, que Freud recusa de imediato) 
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ou voltar à idéia de predisposição heredi
tária. Se esta segunda possibilidade - so
bre a qual Freud confessa tê-la sempre "-re
calcado" - recupera terreno, é porque, 
na verdade, a busca do evento originário 
redundou num impasse; mas também é 
porque Freud, nesse momento de confu
são, não consegue desprender-se do que 
existe de positivo na teoria da sedução, 
para além do realismo do evento datável. 

· Se o evento se esquiva, então o outro ter
mo da alternativa - a constituição - é 
reabilitado. Pois se o real, numa de suas 
modalidades, falta e revela não passar de 
"ficção", cumpre buscar alhures um real 
que· sirva de alicerce para essa ficção. 

Quando os historiadores da psicanálise, 
retomando o ponto de vista oficial do pró
prio Freud, nos dizem que o abandono 
da teoria da sedução, diante da prova 
fatual, desbravou o terreno para a desco
berta da sexualidade infantil, eles simpli
ficam uma evolução muito mais ambígua. 
Para um psicanalista de hoje, tanto para 
um Kris quanto para nós, a sexualidade 
infantil é inseparável do complexo de 
Êdipo. E é bem verdade que, correlativa· 
mente ao abandono da teoria da sedução, 
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três temas passaram a ser preponderantes 
na correspondência. com Fliess: a sexua
lidade infantil, a fantasia, o Édipo. Mas 
todo o problema reside na articulação en
tre eles. Ora, e o que vemos? Se houve 
desbravamento do traumatismo real e da 
cena de sedução, na medida em que ele 
foi efetivo,22 não foi ao Édipo que ele deu 
lugar, mas à descrição de uma sexualida
de. infantil espontânea, de desenvolvimen
to essencialmente endógeno. Estágios de 
evolução, fixação concebida como inibi
ção de desenvolvimento, regressão gené
tica, é essa, pelo menos, uma das perspec
tivas oferecidas pelos Três ensaios sobre 
a teoria da sexualidade, cujo capítulo li 
sobre ''A sexualidade infantil" não cita o 
Édipo nem a fantasia. Um artigo da mes
ma época dos Três ensaios é significativo 
desse ponto de vista:* Freud fala nele· de 
suas "idéias acerca do papel da sexuali
dade na etiologia das neuroses", sem dizer 
uma só palavra a respeito do Bdipo. O 

'' O artigo a que os autores se referem, "Meus pontos 
de vista sobre o papel desempenhado pela sexualidade 
na etiologia das neuroses" (S .E., vol. VII), é de 1906, 
o ano seguinte ao dos Três ensaios (publicados no mes
mo volume da S. E.) [N. do T .]. 
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desenvolvimento sexual da criimça é aí 
definido como endógeno, determinado pe
la constituição sexual: ''Com o recuo das 
influências acidentais da vida, os fatores 
da constituição e da hereditariedade de
viam ganhar primazia de novo, mas com 
a diferença de que eu substituí a predis
posição neuropática em geral pela 'cons
tituição sexual'-"23 

Entretanto, pode-se objetar, é também 
em 1897, precisamente quando abandona 
a teoria da sedução, que Freud descobre, 
em sua auto-análise, o complexo de f:di
po. Reflita-se, porém, no seguinte: na obra 
de Freud, durante uma vintena de anos, 
o complexo de f:dipo, apesar de sua im
portância logo reconhecida, terá uma exis
tência à margem das sínteses teóricas; se
rá isolado sem vacilação, por exemplo, 
num capítulo à parte sobre a escolha de 
objeto na puberdade (Três. ensaios) ou so
bre "os sonhos típicos" (A interpretação 
de sonhos). f: que, em nosso entender, a 
descoberta do f:dipo em 1897 não foi nem 
a causa do abandono da teoria da sedu
ção, nem aquilo a que ela deu nitidamen
te lugar. Foi, outrossim, o que, já atingi
do de maneira "selvagem" na teoria da 
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sedução, por pouco não se perdeu com 
ela em proveito de um realismo biológico. 

Aliás, o. próprio Freud reconhecerá, 
muito mais tarde, o que havia de positi
vo, de anunciador na sedução: "Eu tinha 
encontrado aí, pela primeira vez, o com
plexo de Édipo"; ou ainda: ''Descobri que 
~ sintomas histéricos .~ªl:!LJlijg" .. ~~ 
fatos reais mas de fantasias. Só mais tar-
de~~e d-êC-êõ11t-a-·êíê~qlie=;;;a fantasia de 
sedução· pelo pai era, na mulher, a _!:!X

pressão do complexo de Édipo."24 

Durante um certo período, tudo se pas
sa como se, perdendo por um lado a idéia, 
presente na teoria da sedução, de um 
"corpo estranho" que introduz no inte
rior do sujeito a marca da sexualidade 
humana, descobrindo por outro lado o 
fato de que a pulsão sexual não espera 
a puberdade para ser ativada, Freud não 
conseguisse articular o Édipo com a se
xualidade infantil. Se esta existe, com~ a 
observação e a clínica o demonstram de 
maneira irrefutável, ela não pode, por 
conseguinte, ser concebida de outra for
ma senão corno realidade biológica, e a 
fantasia. nada mais é do que a expressão 
secundária dessa realidade. A cena em 
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que o sujeito se descreve seduzido por um 
camarada mais velho é apenas, de fato, 
um duplo disfarce: uma fantasia pura é 
convertida em lembrança real, uma ativi
dade sexual espontânea mascarada de ce
na de passividade." Está-se então um pou
co mais alicerçado para reconhecer na 
fantasia uma realidade psíquica - no 
sentido enfático que Freud soube, por ve
zes, dar à expressão -, porquanto a rea
lidade é inteiramente transportada para 
uma sexualidade endógena, cujas fan
tasias só poderiam ser uma eflorescência 
puramente imaginária. ./ 

Com o abandono da teoria da sedução, 
algo se perde: na conjunção e no jogo 
temporal das duas "cenas" inscrevia-se 
uma estrutura pré-subjetiva, simultanea
mente além do evento pontual e das ima
gens internas. Prisioneiro de uma série de 
alternativas teóricas: sujeito-objeto, cons
tituição-evento, interno-externo, imaginá
rio-real, Freud é levado a valorizar, por 
algum tempo, os primeiros termos desses 
"pares de opostos". 

Chegaríamos, portanto, ao seguinte pa
radoxo: no próprio momento em que é 
descoberto o objeto psicanalítico por ex-
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celência, a fantasia, ele corre o risco de 
perder o seu próprio ser em proveito de 
uma realidade endógena, a sexualidade 
- ela mesma em choque com uma reali
dade exterior proibitiva e normativa que 
lhe impõe disfarces. Teríamos, pois, a fan
tasia - no sentido de produção imagi
nária -, mas perderíamos a estrutura. In
versamente, com a teoria da sedução, tí
nhamos, senão a tese, pelo menos a in
tuição da estrutura (apresentando-se a se
dução como um dado quase-universal, em 
todo o caso transcendendo o evento e, por 
assim dizer, os seus atores), mas os pode
res da elaboração fantasística eram des
conhecidos ou, em tÇJdo o caso, subesti
mados. 
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Seria não querer mais do que uma v1sao 
muito paréial limitar assim a. evolução do 
pensamento freudiano por volta de 1897: 
passagem de um fundamento histórico do 
sintoma para uma teoria, em liltimo re
curso, biológica, a qual se resume na sé
rie causal: constituição sexual --+ fanta
sia --+ sintoma. Freud só faz essa teoria 
plenamente sua quando se vê obrigado 
a apresentar, de modo sistemático, suas 
"idéias" etiológicas. Se quiséssemos acom
panhar passo a passo, o que não é aqui 
o nosso propósito, a história do pensamen
to freudiano, seria necessário distinguir 
nesse período central pelo menos duas 
outras correntes. 

Uma retira sua força dessa nova desco
berta da fantasia que se opera a partir de 
1896: a fantasia não é somente .. um _ma

.!_erial ~ an~~..SC.2J2E~~el1!~~q~~ ~ú: 
bito como ficcão (no devaneio diurno), 

'"'"·•~"0·---0"''- ''o'--"='.=---,·~•.~~·~~-2= 
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q1:1er o seu car~ter de const~·uxão esteja 
,ell!~ ºº!ltrªçiiç?ó ê<fn1~ ªs ~~r~Eênciâs~·-c coll1ü 
JJa . ri:ç!J~ci;c:ã~·~--~~-~º 1Ji-TC1ü~"ª) ;~I~·í;~~éffi -
um .. resultado da .análise, umter,mo, um 
·;;~tê~Iciõ~Iatent;-ã-~veiaª,cij9i tr~i 
QQ."§intQJ11a., De símbolo mnêmico do trau
ma, o sintoma torna-se, então, encenação 
de fantasias (assim, uma fantasia de pros
tituição, de "jaire le trottoir", poderia ser 
descoberta por trás do sintoma de agora
fobia). 

Freud comeca a explorar essas fanta
sias, a elaborar o seu inventário e a des
crever suas formas mais típicas. Localiza
da dos dois lados ao mesmo tempo, como 
dado manifesto e como conteúdo latente, 
na interseção de duas vias opostas de abor
dagem, a fantasia adquire na experiência 
a consistência de um objeto, o objeto es
pecífico da psicanálise. A análise vai, do
ravante, permanecer junto da fantasia co-

. mo "realidade psíquica", explorar-lhe as 
variantes e, sobretudo, analisar os seus 
processos e a sua estrutura. Entre 1897 
e 1906 aparecem todas as grandes obras 
que destacam os mecanismos do incons
ciente, ou seja, as transformações (no sen
tido em que se emprega esse termo na 
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geometria) da fantasia: A interpretação 
de sonhos, A psicopatologia da vida coti
diana, Os chistes e sua relação com o 
inconsciente. 

Mas, e aíestá a nossa terceira corrente, 
há de imediato no movimento da investi
gação freudiana e do tratamento psicana
lítico uma tendência regressiva para a ori
gem, para o fundamento do sintoma e da 
organização neurótica da pessoa. Se a 
fantasia se revela como um campo autô
nomo, consistente, explorável, deixa inta
ta a questão de sua própria origem, não 
somente a de sua estrutura, mas também 
a do seu conteúdo, dos seus detalhes mais 
concretos. Nesse sentido, nada mudou, e 
a busca cronológica, o retrocesso no tem
po em direção aos elementos originários, 
reais e verificáveis, não deixa de orientar 
a prática de Freud. 

Falando de um de seus pacientes, ele 
escreve em 1899: "Profundamente enter
rada sob todas as fantasias, descobrimos 
uma cena que remonta aos tempos origi
nários (antes dos 22 meses), a qual satis
faz a todas as nossas exigências e na qual 
desembocam todos os enigmas ainda por 
resolver."26 E, um pouco ma~s tarde, estas 
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linhas onde se confessa a paixão imperio
sa por levar uma investigação semp_re e 
cada vez mais adiante e certo de alcançar· 
seu objetivo, com o recurso, se necessârio 
fosse, de se chegar a terceiros, a fim de 
verificar a exatidão da pesquisa: ''Ã noite 
leio obras de pré-história, s.em intenção 
de trabalho [ ... ].27 Em· casa de E., a se
gunda cena verdadeira remonta à super
fície e eu talvez pudesse até fazê-la, obje
tivamente, confirmar pela irmã mais velha 
do paciente. No terceiro plano, avizinha
se ainda algo há muito tempo suspeita
do."2s 

Essas cenas dos te~~~QrigLll~!lQ,S,.. 
essas cenas_ verdg:deirqs"-"J.r~.t;IÇL1:tUJS:~igqa 
~!l.t~2-.. E~!<? .. !:5~1ll~i~,Q~§~en~u.(ft?!!as~~9!1-
~i~~!!.~s·· .. ~l-!~::E.ril11itiY.11~:). Mais tarde, co-
mo se sabe, esse termo será reservado pa
ra a observação do coito parenta! a que 
a criança teria assistido. Reportemo-nos 
à discussão de Uma neurose infantil 
(1918), a respeito das relações entre o so
nho patogênico e a cena originária em que 
ele se baseia. A ler-se o primeiro esboço 
da descrição clínica, redigido "pouco de··. 
pois do final do tratamento, no inverno 
de 1914-1915", impressiona vivamente a 

46 



"leio obras de pré-história" 

convicção apaixonada que impele Freud, 
como um detetive que fareja uma boa pis
ta, a estabelecer a realidade da cena, re
constituindo-a em seus menores detalhes. 
Se uma tal preocupação pode manifestar
se tanto tempo depois do "abandono" da 
teoria da sedução, não será isso a prova 
de que Frecd jamais se resignou a assimi
lar as "cenas" como puras criações ima
ginárias? Abafada quanto à cena de se
dução, a questão ressurge vinte anos de
pois em termos idênticos a propósito do 
coito parenta! observado pelo Homem dos 
Lobos. A descoberta da sexualidade in
fantil não tornou caduco, no espírito de 
Freud, o esquema fundamental que esta
va subjacente na teoria da sedução: o mes
mo processo de uma eficácia "só depois" 
(posterior) é constantemente invocaélo; re
encontramos os dois eventos (neste caso, 
a cena e o sonho) separados na série tem
poral, permanecendo o primeiro incom
preendido e como que excluído no inte
rior do sujeito, para ser em seguida reto
mado na elaboração do segundo tempo. 
Que o conjunto esteja defasado nos pri
meiros anos da infância nada muda no 
essencial do modelo teórico. 
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Existe uma semelhança evidente entre o es
quema freudiano·do só-depois (posterioridade) 
e o mecanismo psicótico da foraclusão desta
cado por Lacan: o que não foi admitido no 
simbólico (o que foi "foracluído") reaparece 
no real (sob a forma de alucinação). Ora, 
essa não-simbolização é justamente o primei
ro tempo descrito por Freud. Como Lacan 
e Freud ilustram suas respectivas teorias com 
o caso do Homem dos Lobos, poder-se-ia in
dagar se Lacan não considerou como especifi
camente psicótico o que é na realidade um 
processo muito geral, ou se Freud não tomou 
a exceção pela regra, ao fundamentar a sua 
demonstração num caso comprovado de psi
cose. 

De fato, a demonstração de Freud é facili
tada pela realidade muito provável da cena 
primitiva nesse caso. Mas pode-se conceber 
que a ausência de elaboração subjetiva ou de 
simbolização, característica do primeiro tem
po, não é o apanágio de uma cena realmente 
vívida. Esse "corpo estranho", que vai tor
nm·-se excluído no interior, é o mais geral
mente proporcionado ao sujeito, não pela per
cepção de uma cena, mas pelo desejo paren
ta! e a fantasia que o sustenta. Seria esse o 
caso tipicamente neurótico: num "primeiro 
tempo" (um tempo não situável porque frag
mentado na série de momentos de passagem 
para o auto-erotismo. Cf. mais adiante, p. 73 
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e ss.) isolar-se-ia um "simbólico pré-simbólico" 
(parafraseando Freud) no sujeito; num se
gundo tempo, seria retomado só depois, "sim
bolizado" por ele. Na psicose, no primeiro 
tempo, seria um real bruto' que se imporia, 
evidentemente não simbolizado pelo sujeito, 
mas oferecendo também para toda a tentativa 
ulterior de simbolização um núcleo irredutí
vel. Daí, nesse caso, o fracasso, inclusive o 
caráter catastrófico do segundo tempo. 

É por essa via de abordagem que se pode
ria tentar apreender a diferença entre o re
calque (originário) e esse mecanismo psicóti
co que Freud, ao longo de toda a sua obra, 
tentou definir com precisão (designando-o 
mormente c;omo Verleugnung, renegação), e 
que Lacan denominou foraclusão. · 

Sabe-se que antes de publicar o seu ma
nuscrito, Freud acrescentou-lhe em 1917 
duas longas discussões que o mostram 
abalado pela tese junguiana da "fantasia 
retroativa" (Zurückphantasieren). Admi
te ele que sendo na análise o resultado 
final de uma reconstrução, a cena pode
ria muito bem ter sido construída pelo 
próprio sujeito, mas sustenta com não me
nor insistência que a percepção, pelo me
nos, forneceu indícios, que mais não seja 
através de uma copulação de cães ... 
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Mas sobretudo, no próprio momento 
em que Freud parece retrair-se no tocante 
ao apoio que lhe pode fornecer um solo 
- que se revela tão friável em face da 
investigação - de realidade, ele introduz 
uma nova noção, a de Urphantasien, as 
fantasias originárias."" Neste caso, assis
te-se a uma verdadeira mutação da exi
gência do fundamento: pois revela-se im
possível determinar se, com a cena pri
mitiva, estamos diante de um aconteci
mento vivido pelo sujeito ou de uma fic
ção. Ê necessário relacionar o que, em 
última instância, fundamenta a fantasia 
com um aquém, com algo que transcende 
simultaneamente a vivência individual e 
o imaginado. 

Também para nós, é apenas só depois 
que a virada de rumo no pensamento 
freudiano, em 1897, adquiriu seu sentido 
pleno. Aparentemente nada mudou: a 
mesma busca de uma realidade verdadei
ramente primeira prossegue, o mesmo es
quema é retomado, o de uma dialética 
entre dois eventos históricos sucessivos, 
as mesmas decepções experimentadas -
como se Freud nada tivesse aprendido -
diante da fuga do evento último, da "ce-
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na". Mas, paralelamente, a favor do que 
designamos como uma segunda corrente, 
a descoberta do inconsciente como cam
po estruturado, suscetível de ser recons
truído porque é ele próprio ordenação, 
isto é, decomposição e recomposição de 
elementos segundo certas leis, vai permi
tir que a busca da origem se desenrole 
numa dimensão nova. 

Na noção de fantasia originária,30 con
fluem o que se pode chamar do desejo de 
Freud de descobrir o alicerce do evento 
(e, se ele se apaga na história do indiví
duo à força de ser refratado e desmulti
plicado, retroceder-se-á mais e mais ... ) 
e a exigência de basear a estrutura da pró
pria fantasia em alguma outra· coisa que 
não o evento. 
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As fantasias . origjnári'!§. (Urphantasien) 
constituem esse "tesouro de fantasias in-
coil"s~;~que ~a_ ~análiSêP~~ 
emtõaos os nei.tróticose,pfoVaVefm~~~ 
em todas as crianças" .31 Estas palavras su
gerelTI:~por"s"Csco;c"que o que caracteriza 
tais fantasias não é apenas o fato empírico 
de sua freqüência e, inclusive, de sua ge
neralidade. Se ''cada vez as mesmas fan
tasias são criadas, com o mesmo conteú
do" / 2 se é possível reencontrar, sob a di
versidade das fabulações individuais, al
gumas fantasias "típicas"," então é porque 
a história dos eventos vivenciados pelo 
sujeito não constitui o· primum mo vens e 
cabe supor a existência de um esquema 
anterior, capaz de funcionar como "orga
nizador". 

Para justificar essa antecedência, Freud 
só vê um recurso: a explicação filogené
tica. "É possível que todas as fantasias 
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que ,nos são hoje contadas na análise 
[ ... ] tenham sido realidade outrora, nos· 
tempos originários da família humana" (o 
que tinha sido antes r.ealidade de fato es
taria agora convertido em realidade psí
quica) e, ''ao criar fantasias, a criança 
apenas está preenchendo, com ajuda da 
verdade pré-histórica, as lacunas da ver
dade individual" .34 Portanto, o que se pos
tula é, uma vez mais, um real aquém das 
elaborações fantasísticas, mas um real cujo 
estatuto estrutural e cuja autonomia Freud 
não deixou de sublinhar em relação aos su
jeitos que daquele dependem de um modo 
absoluto. Pode-se mesmo dizer que Freud 
avança muito nessa direção, pois admite 
a possibilidade, entre o "esquema" e as 
experiências individuais, de uma discor
dância que seria uma condição para o con
flito psíquico.35 

Há a tentação de reconhecer nesse 
"real" que vem informar o jogo imaginá
rio e impor-lhe sua lei, uma prefiguração 
da ''ordem simbólica", tal como foi de
finida por Lévi-Strauss e Lacan ao assi
nalarem, respectivamente, a arrumação 
e a eficácia do real nos campos etnoló
gico e psicanalítico. Essas cenas descritas 
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na pré-história do homem, cuja trama 
Totem e tabu pretende reconstituir, e atri
buídas ao homem originário (Urmensch), 
ao pai originário (Urvater), seriam invo
cadas por Freud menos para reencontrar 
uma realidade que lhe escapa ao nível da 
história individual do que para limitar um 
imaginário que não poderia compreender 
em si mesmo o seu princípio de organi
zação e, portanto, não constituiria o ''nú
cleo do inconsciente". 

Sob a máscara pseudocientífica da fi
logênese, no recurso aos traços mnêmicos 
herdados, seria necessário, portanto, sa
ber reconhecer a necessidade em que 
Freud se encontra de postular a anterio
ridade de uma organização significante, 
em relação à eficácia do evento e do con
junto do significado. Nessa pré-história 
mítica da espécie, afirma-se a exigência 
de uma pré-estrutura inacessível ao su
jeito, escapando às suas possibilidades de 
apreensão· e às suas iniciativas, à sua ''co
zinha" interior (tão rica em ingredientes 
que as nossas novas feiticeiras querem 
imaginar-lhes a composição). Mas Freud 
seria literalmente maniatado por sua pró
pria conceptualização; ele reencontraria, 
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nessa falsa síntese que é o passado da es
pécie humana conservado em esquemas 
hereditariamente transmitídos, a oposição 
que procurava em vão ultrapassar entre 
o evento e a constituição. 

Que assim seja. Não nos apressemos, 
entretanto, em substituir a "explicação fi
logenética" por uma interpretação de tipo 
estruturalista._ Aquém da história do su
jeito mas, não obstante, na história, dis
curso e cadeia simbólica, embora impreg
nada de imaginário, estrutura, embora 
arrumada a partir de elementos contin
gentes, a fantasia originária é, em primei
ro lugar, fantasia e como tal marcada por 
certos traços que a tornam dificilmente 
assimilável a um puro esquema transcen
dente, mesmo que venha a fornecer à ex
periência suas condições de possibilidade. 

Não pretendemos desenvolver aqui - como 
o exigiria uma teoria psicanalítica coerente 
- a questão das relações entre o nível da 
estrutura edipiana e o das fantasias originá
rias. Seria necessário precisar primeiro o que 
se entende por estrutura edipiana. Assinale
se que o aspecto estrutural do complexo de 
Édipo - considerado tanto em sua função 
instituinte quanto em sua forma triangular -
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foi destacado muito tardiamente por Freud: 
ele passou rigorosamente despercebido nos 
Três ensaios (1905), por exemplo. A chama
da fórmula generalizada do Édipo só é enun
ciada com O ego e o id (1923) e tal "genera
lização" não poderia ser interpretada num 
sentido formalista: ela designa uma série li
mitada de posições concretas no seio desse 
campo interpsicológico que constitui o triân
gulo pai-mãe-filho Na perspectiva da antro
pologia estrutural, pode-se ver aí uma das 
modalidades da lei que serve de fundamento 
para as permutas inter-humanas, lei suscetível, 

·segundo a diversidade das culturas, de encar
nar-se em outros personagens e sob outras for
mas, podendo a função de interdição da lei, 
por exemplo, ser preenchida por uma outra 
instância que não a do pai. Se ele fizesse 
sua tal solução, o psicanalista teria consciên
cia de perder uma dimensão fundamental de 
sua expenencia: o sujeito está efetivamente 
inserido numa estrutura de troca, mas esta é
lhe transmitida pelo inconsciente parenta!; 
portanto, é menos assimilável ao sistema de 
uma língua do que à organização singular de 
um discurso. 

De fato, em Freud, a concepção do Édipo 
está impregnada de realismo: quer seja re
presentado como conflito interno ("complexo 
nuclear"), quer como instituição social, o 
complexo subsiste como dado; · o sujeito en-
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contra-o, "todo o ser. humano se ve na tare
fa de o dominar" .36 

Talvez fosse essa concepção realista o que 
levou Freud a fazer coexistir ao lado do com
plexo de Édipo, e sem preocupação de nt'ti
culação, a noção de fantasia originária: &go
ra, o sujeito não se depara com a estrutura, 
é levado por ela mas, repetimos, no interior 
da fantasia, a saber, de uma configuração de 
desejos inconscientes, e não como termo de 
uma combinatória. 

O texto em que Freud menciona pela 
primeira vez as Urphantasien não deixa 
qualquer dúvida a esse respeito.37 Aí con
ta o caso de uma paranóica que declara 
ter sido observada e fotografada enquan
to estava deitad~ com seu amante; ela te
ria então ouvido um ''pequeno ruído", o 
"clic" da máquina fotográfica. Freud re
encontra por trás desse delírio a cena pri
mitiva: o ruído, é o ruído dos pais que 
desperta a criança; é também aquele que 
a criança teme fazer e que trairia a sua 
escuta. Como apreciar o seu papel na fan
tasia? Num sentido, diz-nos Freud, isso 
nada mais é que uma ''provocação", uma 
causa ocasional; viria somente "ativar a 
fantasia típica de estar à escuta, que faz 
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parte do complexo parental"; mas, apres
sa-se ele a corrigir, "é duvidoso que possa
mos qualificar licitamente esse ruído de 
'acidental' [ ... ] . Ele constitui, pelo con
trário, uma parte necessária da fantasia de 
estar à escuta" .38 Com efeito, o ruído in
vocado pela paciente3

' reproduz no atual 
o indício da cena primitiva, esse elemento 
a partir do qual pôde deslanchar toda a 
elaboração fantasística ulterior. Por ou
tras palavras, a origem da fantasia está 
integrada nà própria estrutura da fantasia 
originária. 

Nos primeiros esboços teóricos que a 
questão das fantasias lhe sugere, Freud 
valoriza - de um modo que pode intri
gar seus leitores - o papel do escutado!" 
Sem querer dar excessiva ênfase a esses 
textos fragmentários, em que Freud pa
rece ter sobretudo em vista as fantasias 
paranóicas, não se pode deixar de inda
gar de onde vem esse privilégio concedi
do ao escutado. Em nossa opinião, pode
se apontar dois motivos. Um relaciona-se 
com o sensorium em causa: o éscutado, 
quando irrompe, quebra a continuidade 
de um campo perceptivo indiferenciado e 
ao mesmo tempo é sinal (o ruído espiado 
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e percebido na noite), colocando o sujeito 
em posição de interpelado; nessa medida,. 
o protótipo do. significante pertence ao 
escutado, ao ouvido, mesmo -que. encmi
tre equivalentes nos outros registros sen
soriais. Mas o escutado também é -.se
gundo motivo a que Freud faz explicita
mente alusão na passagem em questão -
a história, ou a lenda, dos pais, dos avós, 
do ancestral: o dito ou o. ruído familiar, 
esse discurso falado ou secreto, prelimi
nar ao sujeito, no qual ele deve advir 
e localizar-se. É na medida em que pode 
retroativamente servir de detonador para 
esse "discurso" que. o pequeno ruído 
- ou qualquer outro elemento sensorial 
discreto que possa ter função de indí
cio - adquirirá esse valor. 

Em seu próprio conteúdo, em seu tema 
(cena primitiva, castração, sedução ... ), 
as fantasias originárias indicam também 
essa postulação retroativa: elas reportam
se às origens. A semelhança dos mitos, 
elas pretendem proporcionar uma repre
sentação e uma ''solução" ao que, para· a 
criança, oferece-se como importantes enig
mas; elas dramatizam como momentos de 
emergência, como origem de uma história, 
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o que se apresenta ao sujeito como uma 
realidade de natureza tal que exige uma 
explicâção, uma "teoria". 

Fantasia~das origens: na cena primiti
va, é a origem do indivíduo que se vê fi
gurada; nas~ fantasias. de~·~ecltição, ···~··· él2ii: 
geÍn, o .. surgimentO,''~~ ,i~~~~I[~~:?[~,E~-~. 
fantasias dc:~. castmç.ão, é a origell1 dadi
fer~nS:él ~~. E~êli8.~íeillaS,"~eilcüll
tra:S"e~ '':Portanto: ·~significado de forma re
dobrada, o estatuto de "já existente" das 
fantasias originárias. 

Convergência do tema, da estrutura e, 
sem dúvida, da função: no indício que 
o campo perceptivo fornece, no roteiro 
construído, na pesquisa modulada dos co
meços, dá-se na cena da fantasia o que 
''origina" o próprio sujeito. 

Se indagamos o que significam para nós es
sas fantasias das origens, colocamo-nos num 
outro nível de interpretação. Vemos, então, 
como se pode dizer delas não só que são 
interpre.tadas no simbólico, mas também -que 
traduzem, por mediação de um roteiro ima
ginário que pretende reavê-la, a inserção do 
simbólico o mais radicalmente instituinte no 
real do corpo. O que representa para nós 
a cena primitiva? A conjunção entre o fato 
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biológico da concepção (e do nascimento) e 
o fato simbólico da filiação, entre o "ato sel
vagem" do coito e a existência de uma tríade 
mãe-filho-pai. Nas fantasias de castração, a 
conjunção real-simbólico é ainda mais eviden
te. Acrescente-se, quanto à sedução, que não 
é apenas, como acreditamos ter mostrado, 
porque tinha se deparado com numerosos fa
tos reais de sedução que Freud pôde fazer 
de uma fantasia uma teoria científica, desco
brindo finalmente por esse desvio a própria 
função da fantasia; é sobretudo, porque pro
curava explicar, em termos de. origem, omq;:.. 
do como a sexualidade ocorre no ser humano. 

. ~ ·===-·"=""' 
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Um Roteiro de 
Múltiplas Entradas 

Encontrada nos mais diversos níveis da 
experiência psicanalítica, dada, interpre
tada, reconstruída, postulada, a fantasia 
não podia deixar de apresentar o proble
ma difícil de seu estatuto metapsicológico 
e, em primeiro lugar, de sua dependência 
tópica no quadro da distinção dos siste
mas inconsciente, pré-consciente e cons
ciente. 

Em certas tendências da psicanálise 
contemporânea,41 tentou-se resolver a ques
tão transpondo para a teoria a distinção 
que parece impor-se na prática entre a 
fantasia tal como se dá a interpretar e a 
fantasia que resulta do trabalho de inter
pretação analítica. Freud designaria erra
damente com um mesmo termo, Phanta
sie, duas realidades inteiramente distin
tas: por um lado, a Phantasie inconsciente, 
"conteúdo primário dos processos men
tais inconscientes"42 e, por outro, as imagi-
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nações conscientes ou subliminares, cujo 
protótipo é o devaneio diurno. Este seria 
apenas um conteúdo manifesto como os 
outros; não teria com a Phantasie incons
ciente uma relação mais privilegiada do 
que o sonh~. os comportamentos e o que, 
de um modo geral, denominamos o "mate
rial": como todo o dado manifesto, ele re
meteria a uma interpretação em termos de 
Phantasie inconsciente. Propõe-se ·então, 
para abolir essa infeliz confusão, distinguir 
por uma grafia diferente as "fantasias43 

conscientes do tipo dos devaneios diurnos" 
e as "phantasias"44 inconscientes. Será que 
se trata, como se diz por vezes, de um 
grande progresso, resultado de meio século 
de psicanálise? Tentemos comparar esse 
"progresso" com a inspiração e a progres
são do pensamento freudiano. 

Inspiração do pensamento de Freud: 
por sua obstinação em empregar o mesmo 

. termo Phcmtasie até ao final de sua obra, 
apesar de ter ocorrido, desde muito ce
do, a descoberta de que essas Phantasie.n 
tanto podem ser inconscientes quanto 
conscientes, Freud quis atestar um paren
tesco profundo: "As fant::.sias claramente 
conscientes dos perversos - as quais, em 
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circunstâncias favoráveis, podem trans
formar-se em comportamentos organiza
dos -, os temores delirantes dos paranói
cos - que são projetados em outros com 
um sentido hostil -, as fantasias incons
cientes~ dos histéricos ~- gu~~çlescobrew 
pela psicanálise por trás de seus sinto-

• . . ......... ~ '::1" ............ -~-~~-~~-~--~·-
mas -, toüas essas formações coincidem, 

·por' seu conteúdo, até nos mínimos deta
lhes."45 Isso quer dizer que, em formações 
imaginárias e em estruturas psícopatoló
gicas tão diversas quanto as que Freud 
assinala, um mesmo conteúdo, uma mes
ma organização pode ser encontrada, quer 
seja consciente ou inconsciente, resultan
te do agir ou representada, tenha ou não 
havido mudança de sinais e permuta de 
personagens. 

Tal afirmação (1905) não é a de um 
suposto proto-Freud. Ela é central mor
mente no período de 1906-1909, quando 
a fantasia suscita uma multiplicidade de 
pesquisas.'6 A fantasia é nessa época ple
namente reconhecida em sua eficácia in
consciente, como. subjacente, por exem
plo, no ataque histérico que a simboliza. 
Entretanto, é da fantasia consciente, do 
devaneio diurno, que Freud parte, não só 
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como paradigma mas também como fon
te. Essas J11ntasias histéricas gue têfl} ''re
lações importantes com o determinismo 
dos sintgma§,n~m9ticgs" (não ~e t!"ata <fe 
fafitas!as in~~nsci~::gtt;s ?) Y" têm por ''causa 
CÕiflUmf: protótipQ normal O gue Sf: cha
ma de devaneios . ou sonhos ... diurnos da 

Jt1Y~lJt!!cl~~;.47 C~us~- c~~;-;?- C~~~~fufto, 
~a própria fantasia .. consciente gue pQ.de 
se!" !"ecalc;:t{}ª, tornando-se entã() patpgª
nica. Freud acha mesmo na. fantasia o 
ponto privilegiado onde poderia ser apre
endido com extrema fidelidade o processo 
de passagem de um sistema para outro, 
recalcamento ou retomo do recalcado.48 É 
o mesmo ser misto, o mesmo "sangue mis
turado" que, próximo do limite do incons
ciente, pode passar para um lado ou para 
o outro, em função, principalmente, de 
uma variação de investimento.49 Talvez 
seja objetado que Freud não toma aí a fan
tasia inconsciente no seu mais profundo 
nível, que não se trata verdadeiramente de 
"fantasia':~ mas de um simples devaneio 
subliminar. Entretanto, .E!_eud designa pre
cisamente como recalcamento o g.Q~~ssQ 
~~.,~E~YclY~~:3l~fã~l~~iTill..Pi~ra..de 
que ele fala é, sem dúvida, a do incons-- .-
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ciente, na acepção própria, tópica, do 
'. - =="""""---~~ 

termo. 

Não negamos, por certo, a ·existência de 
diferentes níveis nas fantasias inconscien
tes, mas é impressionante ver Freud, 
quando estuda a metapsicologia do sonho, 
deparar-se com o mesmo parentesco entre 
as fantasias inconscientes mais profundas 
e o devaneio diurno: no trabalho do so
nho, a fantasia está presente nas duas 
extremidades do processo. Por um lado, 
está ligada ao último desejo inconsciente, 
ao "capitalista" do sonho, e como tal está 
na origem desse "percurso por diversas 
vezes retraçado" que a excitação, ao que 
se presume, segue através dos sucessivos 
sistemas psíquicos: "A primeira parte 
(desse percurso) vai, de um modo pro
gressivo, das cenas ou fantasias incons
cientes até o pré-consciente" ,5~ onde recru
tará os "restos diurnos" ou "pensamentos 
de transferência". Mas a fantasia também 
está presente na outra extremidade do so
nho, na elaboração secundária que Freud 
sublinha não fazer parte do trabalho in
consciente do sonho, mas dever ser iden
tificada "com o trabalho do nosso pensa
mento vígil". A elaboração secundária é 
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um remanejamento a posferiori que pros
segue, aliás, nas transformações a que sub
metemos, uma vez despertos, o relato do 
sonho. Ela consiste, essencialmente, em 
recriar no produto bruto fornecido pelos 
mecanismos inconscientes (deslocamento, 
condensação, simbolismo) um mínimo de 
ordem e de coerência, em sobrepor a esse 
amontoado heteróclito uma "fachada", 
um roteiro que o torne relativamente coe
rente e contínuo. Numa palavra, trata-se 
de tornar o sonho definitivo relativamen
te semelhante a um "devaneio diurno".51 

Por isso, a elaboração secundária vai uti
lizar os roteiros completamente montados 
que são as fantasias ou devaneios diurnos, 
cujo espetáculo o sujeito pôde oferecer
se ao longo do dia que precedeu o sonho. 

Isso quer dizer que entre a "phantasia" 
que está no âmago do sonho e a "fanta
sia" que serve para tornar a primeira acei
tável pela consciência não existe relação 
privilegiada? Inteiramente consagrado à 
sua descoberta do sonho como realização 
do desejo inconsciente, é muito natural, 
sem dúvida, que Freud desvalorize tudo 
o que, próximo do consciente, pode pa
recer uma defesa, camuflagem e, precisa-
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mente, a elaboração secundária·52 Mas ele 
retoma depressa a uma apreciação dife
rente: "Estaria desorientado quem visse 
apenas nessas fachadas do sonho uma ela
boração - toda ela feita de mal-entendi
dos e bastante arbitrária - do conteúdo 
do sonho pela instância consciente [ ... ] . 
As fantasias de. desejo que a análise des
cobre nos sonhos noturnos revelam "ser 
~l~§~~L~ remam~j~~~nts)s.~fê-~e~ãSfrl-
fanti~_; assim, em mais de u~ sonho, a 
fachada onírica indica-nos de modo ime
diato o verdadeiro núcleo do sonho, o 
qual se encontra deformado porque se 
misturou com um outro material. "53 Desse 
modo, as duas extremidades do sonho, e 
as duas modalidades de fantasia que nele 
se encontram, parecem senão conjugar-10e 
pelo menos comunicar intimamente e co
mo que simbolizar-se reciprocamente. 

Falamos de uma progressão do pensa
mento de Freud quanto ao estatuto meta
psicológico da fantasia. Ela ocorre certa
mente no sentido de uma diferenciação, 
mas cremos ter indicado que não envol
ve, em absoluto, a supressão da homolo
gia existente entre os diferentes níveis de 
fantasia e, sobretudo, não faz coincidir a 
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principal linha de diferenciação com a 
barreira tópica (censura) que separa os 
sistemas pré-consciente/consciente, de um 
lado, inconsciente, do outro. A diferença 
ocorre no interior do inconsciente: "As 
fantasias inconscientes 011 ~illEJ:~_faJ:illll 
inconscientes e formadas no inconsciente, 

.,~l! ~ntão, º~ ql1~ ~~~().S~i2~!ri~iS,:tr~~, 
foram outrora fantasias conscientes, deva-
Ê~ig§-~~(iº;~os:- e·~;r~iói~ e~~~~~j1º~~-i!!t_~p-
çjpn_gl!P~nte, tendo .. chegado ao inconsEi
-~11t~ wpc)r~meiÕ-do-'téêaiCãffiéntÓ; .~;sr-· ... ~ 

Essa distinção, um pouco mais tarde, 
virá coincidir na terminologia freudiana 
com a das fantasias originárias e outras 
fantasias, aquelas a que se poderia chamar 
secundárias, sejam elas inconscientes ou 
não.55 

A unidade do conjunto da fantasia sub
siste, entretanto, para além dessa diferen
ça fundamental, em seu caráter de seres 
mistos, onde se reencontram, embora em 
graus diversos, o estrutural e o imaginá
rio. É nesse sentido que Freud adotará 
sempre como modelo da fantasia o deva
neio, essa espécie de romance folhetines
co, simultaneamente estereotipado e in-
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finitamente variável, que o sujeito forja 
e narra no estado vígil. 

Jogo de imagens, o devaneio diurno 
utiliza qualquet coisa que sobressaia da 
vivência individual; mas também a fanta
sia originária cujas dramatis personae, as 
figuras do jogo de cartas, recebem seus 
atributos simbólicos de uma legenda fami
liar mutilada, transtornada, mal-entendi
da. Estrutura, a fantasia originária é on
de se lê facilmente a configuração edipia
na; como também o devaneio diurno, se 
é verdade que a análise encontra roteiros 
típicos, repetitivos, sob a variabilidade 
das fabulações. 

Entretanto, não é somente, nem mesmo 
essencialmente, a proporção variável e in
versa, entre ·O ingrediente imaginário e a 
elasticidade estrutural o que permitiria 
classificar e diferençar as modalidades da 
fantasia56 entre os dois pólos extremos da 
fantasia originária e do devaneio. A pró
pria estrutura parece variar. No pólo do 
devaneio diurno, o roteiro é essencial
mente na primeira pessoa, o lugar do su
jeito é marcado e invariável. A organiza
ção é estabilizada pelo processo secumlá
rio, lastreada pelo "eu": diz-se que o su-
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jeito viv.e os seus devaneios. O pólo da 
fantasia originária, pelo contrário, se ca
racterizaria por uma ausência de subjeti
vação que se situa no mesmo plano da 
presença do sujeito na cena: a criança, 
por exemplo, é um dos personagens, entre 
os outros, da fantasia "uma criança é es
pancada". Nesse sentido, a recordaçãq en
cobridora, a propósito da qual Freud in
sistiu nessa visualização do sujeito no mes
mo plano que os outros protagonistas, te
ria um parentesco estrutural profundo 
com as fantasias originárias-57 

"Um pai fleduz uma filha", tal seria, 
por exemplo, a formulação resumida da 
fantasia de sedução. A marca do processo 
primário não é, nesse caso, a ausência de 
organização, como às vezes tem sido afir
mado, mas esse caráter particular da es
trutura: ela constitui um roteiro de múl
tiplas entradas, no qual naô::~ diz que o 
sujeito encontrará de imediato o seu lugar 
no termo filha; é possível vê-lo fixar-se 
igualmente em pai ou até mesmo em. se
duz. 
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O Tempo ''Auto": 
Origem. da Sexualidade 

Quando Freud se indaga se existe no ho
mem algo comparável ao "instinto dos 
animais" ,58 não é nas pulsões (Triebe) que 
ele aponta esse equivalente, mas, precisa
mente, nas fantasias originárias.59 Indica
ção preciosa, em primeiro lugar, porque 
nos fornece uma prova lateral da repug
nância em encontrar a solução para o pro
blema da fantasia numa tese biológica: 
longe de procurar basear a fantasia nas 
pulsões, Freud fará, pelo contrário, de
pender o jogo pulsional de estruturas fan
tasísticas antecedentes. Indicação precio
sa, também, na medida em que ajudq a 
situar certas concepções contemporâneas. 
Ela nos leva, enfim, .a interrogarmo-r..os 
sobre a relacão estreita entre fantasia e 
desejo:--que , o~ Ee1iiiõ~~Wunschph~;;(;~Iê~ 
'Cüiléiensa. 

Susan Isaacs, por exemplo, faz das fan
tasias inconscientes uma "atividade para-
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leia às pulsões ·de onde elas emergem"; vê 
aí a "expressão psíquica" de uma vivên
cia definida pelo campo de forças que é 
constituído pelos movimentos pulsionais 
- libidinais e agressivos - e pelas defe
sas que tais movimentos provocam; a au
tora dedica-se, enfim, a relacionar estrei
tamente as formas específicas que a vida 
fantasística adota com as zonas corporais 
que são a sede do funcionamento pulsio
nal. Não é ela levada a desconhecer uma 
parte da contribuição freudiana, ao mes
mo tempo quanto à pulsão e quanto à 
fantasia? Com efeito, a fantasia nada 
mais é, para Isaacs, do que a transcrição 
imaginária do desígnio primordial de toda 
e qualquer pulsão, desígnio que implica, 
de imediato, um objeto específico; a "in
vestida instintual" é necessariamente sen
tida como uma fantasia que, seja qual for 
o seu conteúdo (por exemplo, vontade de 
mamar do bebê), se apresentará sob a for
ma - a partir do momento em que possa 
ser verbalizada60 

- de uma "frase" que 
compreende três elementos: sujeito (eu) 
verbo (engolir ou morder ou rejeitar) ob
jeto (seio, mãe) .61 Por certo, na medida 
em que a pulsão é para os kleinianos, de 
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imediato e por natureza, relação, Susan 
Isaacs mostra como tal fantasia de incor
poração também é vivenciada no outro 
sentido, o ativo tornando-se passivo; mais 
do que isso, es:;;e temor de uma devolu
ção ao remetente' é constitutivo da própria 
fantasia. Mas será suficiente reconhecer 
na fantasia de incorporação a equivalên
cia de comer e de ser comido? Enquanto 
for mantida a idéia de um lugar do sujei
to, mesmo que este aí possa ocupar uma 
posição passiva, estaremos lidando com 
a estrutura mais fundamental da fantasia? 

Se a fantasia constitui para Susan Isaacs 
uma expressão imediata da pulsão, quase 
consubstanciai com esta, e se ela pode, 
em última instância, reduzir-se à relação 
que Hga um sujeito a um objeto por um 
verbo indicativo de uma ação (no modo 
de desejo onipotente), é porque, para a 
autora, a estrutura da pulsão é a de uma 
intencionalidade subjetiva inseparável do 
que ela visa: a pulsão intui, "conhece" o 
objeto que deve satisfazê-la. Como a fan
tasia, que exprime in limine as pulsões li
bidinais e destrutivas, se converte rapida
mente em modo de defesa, é finalmente o 
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conjunto da dinâmica interna do sujeito 
que se manifesta de acordo com esse tipo 
único de organização. Enfim, como tal 
concepção postula, aliás de acordo com 
certas formulações freudianas, que "tudo 
o que é consciente teve um estágio preli
minar inconsciente" e que "o eu é uma 
parte diferenciada do isso", somos neces
sariamente levados a acoplar a cada ope
ração mental uma fantasia subjacente, a 
qual também será redutível, por princípio, 
à expressão elementar de um desígnio pul
siortal. O sujeito biológico está em conti
nuidade direta com o sujeito da fantasia, 
sujeito sexual e humano, segundo a sé
rie: somático ----. isso --. fantasia (de 
desejo, de defesa) --.mecanismo do eu; 
a ação do recalque só pode ser mal apre
endida, dado que a "vida fantasística" é 
mais implícita do que recalcada e com
porta em si mesma seus próprios confli
tos, por força da coexistência no seio do 
psiquismo de fantasias com desígnios con
traditórios. "Profusão" da fantasia, com 
efeito, onde não se poderia reconhecer o 
tipo muito particular de estrutura que 
Freud procurou destacar, onde se dissol
ve também a relação, difícil de determi-
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nar porém eletiva, entre a fantasia e a 
sexualidade. 

Talvez nos surpreenda que Freud - nu 
ma época em que reconheceu plenamente 
a existência e a importância da· vida se
xual e das fantasias na criança - tenha 
continuado, numa nota adicionada em 
1920 aos Três ensaios;61 por exemplo, a 
vincular a atividade fantasística essencial
mente ao período da masturbação pré-pu
bescente e pubescente.63 Não será porque 
existe, a seu ver, entre a fantasia e o auto
erotismo uma estreita correlação que não 
é explicada somente pela idéia de que o 
segundo seria camuflado _pela primeira? 

Não terá feito mais, então, do que ade
rir à concepção comum que diz que na 
ausência de objetos reais, o s~sca 
~E!}~~J~-~ra si mesmo UJllli~ saQg_§!,Xão irna-
.~~n~!~~-?~ 

O próprio Freud, quando procurou 
apresentar um modelo teórico da consti
tuição do desejo em seu objeto e seu desíg
nio,64 não credenciou esse modo de ver? 
A fantasia encontraria sua origem na sa-

-,---~-~~=-~~- ··~ .. ~~"'"" ·--~-- ~ -~<' ~~-~- , _ _..,_,._~,--=·=~ "-=-" 
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tisfação. alucinatória do des~ji reprodu
zindo 9 bebê sob forma alucinaaa, na. au
~cia. do . ohl!âfL!:~~.1 .E: .. -~~-e_~riência :~e 
satisfação original. Nesse sentido, as fan
tasias mais. fundâmentais seriam aquelas 
que tendem a reencontrar os objetos alu
cinatórios vinculados às primeiras expe
riências do afluxo e da resolução do de
sejo.65 

Porêm, antes mesmo de destacar aqui
lo que a ficção (Fiktion) freudiana quer 
explicar, caberia interrogar-se acerca · do 
seu sentido, tanto mais que, raramente 
formulada em seu detalhe, ela é sempre 
pressuposta por Freud em sua concepção 
do processo primário. Poderíamos ver aí 
um mito de origem: o que Freud preten
de, com efeito, recapturar, dando-lhe uma 
representação figurada, é o próprio tempo 
de surgimento do desejo. Aí está uma 
"construção", ou uma fantasia, analítica 
que procura atingir esse momento de divi
são do antes e do depois que ainda os con
teria, a um e a outro: momento mítico da 
disjunção entre o apaziguamento da ne
cessidade (Befriedigung) e a realização do 
desejo (Wunsch.erfüllung), entre os dois 
tempos da experiência real e de sua revi-
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vescência alucinatória, entre o objeto que 
satisfaz plenamente e o signo'" que inscre
ve ao mesmo tempo o objeto e sua ausên
cia: momento mítico da separação da fo
me e da sexualidade num ponto de ori
gem ... 

Se pretendêssemos agora, debruçados 
por nossa vez sobre a fantasia das origens, 
reencontrar o surgimento da fantasia -
situando-nos · desta vez no curso real da 
história da criança, no desenvolvimento 
de sua sexualidade (perspectiva dos Três 
e.nsaios, em seu segundo capítulo) - iría
mos ligá-la ao aparecimento do auto-ero
tismo: momento em que, do mundo das 
necessidades, destacam-se aquelas funções 
"de importância vital", cujas metas e cu
jos aparelhos estão assegurados, cujos ob
jetos estão pré-formados - não como pra
zer encontrado na realização de uma fun
ção, seja ela qual for, no apaziguamento 
da tensão que faz nascer a necessidade, 
mas como produto marginal - aquilo a 
que Freud chama a "recompensa de pra
zer". 

Mas, ao falarmos de um aparecimento 
do auto-erotismo, mesmo com as reservas 
que impedem fazer dele um estágiq de 
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desenvolvimento libidinal, mesmo subli
nhando sua permanência e sua presença 
em todo o comportamento sexual adulto, 
correr-se-ia o risco de perder o que con
fere um sentido a tal noção e o que esta 
pode evidenciar, tanto da função quanto 
da estrutura da fantasia. 

Se a noção de auto-erotismo é criticada 
com freqüência em psicanálise, é porque 
ela foi erradamente entendida como um 
primeiro estágio, por referência à catego
ria de objeto fechado sobre si mesmo, a 
partir do qual o sujeito teria de unir-se 
ao mundo dos objetos. Mostra-s"; então 
facilmente, com grande reforço de o;..;::',-,~

vações, a variedade e a complexidade cic.;:; 
vínculos que unem desde o início o bebê 
ao objeto exterior e, em primeiro h:g'1t, 
à mãe. Mas quando Freud fala de aL. r 

erotismo, principalmente nos Três ensaws, 
ele não tem a intenção de negar a exis
tência de uma relação primâria com o 
objeto; pelo contrário, indica que a pul
são só se torna auto-erótica depois de ter 
perdido o seu objeto.67 Se se pode dizer 
do auto-erotismo que é sem objeto (objRkt
los), não é, em absoluto, porque terh[, 
aparecido anteriormente a toda e q:tai,. 
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quer relação com um objeto,68 nem mes
mo porque, com o seu surgimento, todo 
o objeto deixasse de estar presente na bus
ca de satisfação mas, tão-somente, por
que o modo natural de apreensão do ob
jeto se encontra clivado: a pulsão sexual 
separa-se das funções não-sexuais (alimen
tar, por exemQlo), nas quais ela se apóia 
(Anlehnung) 69 e que lhe indicavam sua me
ta e seu objeto. 

A "origem" do auto-erotismo seria, 
pois, aquele momento - mais abstrato 
que datável, porquanto é sempre renova
do e sujeito à suposição da antecedência 
de uma excitação erótica para admitir 
que ela possa ser investigada como tal -
no qual a sexualidade se desprende de 
todo o objeto natural, vê-se entregue à 
fantasia e desse modo se forma como se
xualidade. Mas, inversamente, também se 
pode dizer que é a irrupção da fantasia 
que provoca essa disjunção da sexualida
de e da necessidade.7

J Causalidade cir
cular ou nascimento simultâneo? O fato 
é que encontram sua origem, tão longín
qua quanto se possa retroceder, num mes
mo ponto. 
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A satisfação auto-erótica, na medida 
em que se deixa localizar em estado au
tônomo, define-se por um traço muito pre
ciso: produto da atividade anárquica das 
pulsões parciais, estreitamente ligada à 
excitação de zonas erógenas especificadas 
- excitação que nasce e se apazigua in 
loco - não é prazer global de função, 
mas prazer fragmentado, prazer de órgão 
(Organlust) estritamente localizado. 

Sabe-se que a erogeneidade pode estar 
ligada a regiões do corpo "predestinadas" 
(assim, na atividade· de succão, a. zoha 
oral está fadada por sua própria fisiolo
gia a adquirir valor erógeno) mas que é 
generalízável a não importa que órgão 
(inclusive interno), a não importa que re
gião ou função do corpo. Em. todos os 
casos, a função só serve de apoio; pbr 
exemplo, a ingestão de alimentos serve 
de modelo à incorporação fantasística. 
Modelada pela função, a sexualidade está 
por inteiro em. sua .diferença de função; 
nesse sentido, o seu protótipo não é a suc
ção~ mas o chupar, esse momento em que 
o objeto exterior é abandonado, em que o 
alvo e a fonte adquirem sua autOnomia 
em relação à alimentação e ao sistema di-

82 



o tempo "auto" 

gestivo. O ideal, se assim se pode dizer, 
do auto-erotismo, são "lábios que se bei
jam a si mesmos":71 aí, nesse gozo aparen
temente fechado em si próprio, como no 
mais profundo da fantasia, nesse discurso 
que já não se dirige a ninguém, está abo
lida toda a separação de sujeito e de oh· 
jeto. 

Se acrescentarmos que Freud insistiu 
constantemente no papel de sedutora efe
tivamente desempenhado pela mãe (ou 
outros) quando lava, coloca fraldas, aca
ricia o seu bebê,72 e se notarmos que as zo
nas erógenas privilegiadas (oral, anal, mo
genital, pele) são, simultaneamente, as re
giões que atraem a maior atenção da mãe 
e aquelas que possuem uma significação 
manifesta de troca (orifícios ou revesti
mento cutâneo), percebe-se como certos 
pontos eletivos do próprio corpo podem 
não apenas servir de suporte para um 
prazer local, mas também de lugar de en
contro com o desejo, com a fantasia ma
terna e, por conseguinte, com uma mo
dalidade da fantasia originária. 
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Ao situar a origem da fantasia no tempo 
do auto~erotismo, assinalamos a ligação 
da fantasia com o desejo. Mas a fantasia 
não é objeto do desejo, é cena. Com efei
to, na fantasia, o sujeito não visa o obje
to ou o seu signo; ele figura-se incluído 
na seqüência de imagens." Não se repre
senta o objeto desejado, mas vê-se repre
sentado como participante na cena, sem 
que, nas formas mais próximas da fanta
sia originária, possa lhe ser atribuído um 
lugar (daí o perigo, no tratamento, das in
terpretações que pretendem fazê-lo). Con
seqüências: sem deixar de estar presente 
sempre na fantasia, o sujeito pode, no en
tanto, aí figurar sob uma forma dessub
jetivada, ou seja, na própria sintaxe da 
seqüência em questão. Por outro lado, na 
medida em que o desejo não é puro sur
gimento da pdsão, mas está articulado 
na frase da fantasia, esta constitui o lugar 
de eleição das operações defensivas mais 
primitivas, tais como a volta contra si, a 
inversão, a projeção, a denegação; essas 
defesas estão até indissoluvelmente liga
das à função primordial da fantasia - a 
encenação do desejo -, se é verdade que 
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o próprio desejo constitui-se como inter
dito, que o conflito é conflito originário. 

Quanto a saber quem assina a encena
ção, para decidi-lo o psicanalista não de
veria mais confiar unicamente nos recur
sos de sua ciência, nem mesmo nos do 
mito. Cumpre que se faça também filó
sofo. 
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psychanalytique", 1914, trad. fr., Cinq leçons 
sur la psychanalyse, Paris, Payot, pp. 83-84. 

15. La Naissance de la psychmialyse, Carta 
30, Paris, PUF, p. 113. 

16. S. Freud, Études sur l'hystérie, 1895, 
trad. fr., Paris, PUF, pp. 3-4. 

17. Tal problemática manter-se-á presente 
através de obras como Para além do prmctpzo 
de prazer e Inibições, sintomas e ansiedade, de 
Freud, e O trauma de nascimento, de Rank. 

lS. "A histeria parece-me cada vez mais re
sultar da perversão do sedutor. A hereditarie
dade parece-me ser cada vez mais a sedução pe
lo pai." Carta 22, ein La Naissance ,_ze la psy
chanalyse, op. cit., pp. 158-159. 
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19. Ele jamais deixou de afirmar essa rela
ção (Cf. Abrégé de psychanalyse, 1938, trad. fr., 
Paris, PUF, P]J· 55-57). 

20. Draft K em La' Naissance de la psycha
nalyse, op. cit. 

21. S. Ferenczi, "Confusion de langue entre 
les adultes et l'enfant", em Oeuvres completes, 
Psychanalyse 4, Paris, Payot, pp. 125-135. 

22. Seria fácil mostrar que, ao longo de sua 
vida, Freud continuou insistindo na realidade 
dos fatos de sedução. 

23. "Mes vues sur le rôle de la sexualité dans 
l'étiologie des névroses", 1905, trad. fr., Résul
tats, idées, problemes I, Paris, PUF, p. 118. 

24. E não mais a expressão da atividade se
xual espontânea, biológica, da criança. Cf. 
Selbsdarstellung, 1925, trad. fr., Sigmund Freud 
présenté par lui-même, Paris, Gallirnard, p. 58, 
e Nouvelles .conférences d'introducticn à la psy
chanalyse, 1933, trad. fr., Paris, Gallimard, pp. 
161-162. 

25. "Aprendi a elucidar mais de uma fan
tasia de sedução como tentativas de defesa con
tra a atividade sexual própria do sujeito (mas
turbação infantil).'' Em "Mes vues sur le rôle 
de Ia sexualité dans l'étiologie des névroses", 
op. cit., p. 117. 

26. Carta 126, La Naissance de la psychana
lyse, op. cit., pp. 271-272. 

27. Palavras sublinhadas por nós. 
28. Cartas 127, La Naissance de la psycha

nalyse, op. cit., pp. 273-274. 
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29. Urszene, Urphantasie: é o mesmo pre
fixo Ur. Podemos encontrá-lo ainda em outros 
termos freudianos, mormente em Urverdriingung 
[recalcamento primitivo]. Gostaríamos de po
der traduzir todos esses termos da mesma ma
neira pelo vocábulo originaire. Mas a expressão 
"scene primitive" [cena primitiva] está consa
grada em psicanálise. Seria preferível falar de 
"fantasias primitivas", "recalcarnento primitivo"? 
Primitivo tem o inconveniente de valorizar ex
cessivamente a significação arcaica de Ur e de 
evocar algo de tosco, de inacabado, um ser me
nor. Em "originaire" [originário, primordial], 
em contrapartida, inscreve-se essa conjunção 
ambígua que o título do presente ensaio tenta 
refletir. · 

30. Quando falamos de noção, poderia nos 
ser recriminado pecarmos por excesso. "Fantasia 
originária" não faz, certamente, parte do apare
lho conceitual clássico da psicanálise. Freud aí 
recorre ao desvio de urna problemática muito 
precisa, cujo sentido tentamos expor. A pala
vra tem, portanto - e sobretudo - valor de 
irh.1ice e, por isso, pede necessariamente a inter
pretação. 

31. "Cornrnunication d'un cas de parano!a en 
contradiction avec la théorie psychanalytique", 
1915, trad. fr., Névrose, psychose et perversion, 
Paris, PUF, p. 215. 

32. Introduction à la psychanalyse, op. cit., 
p. 349. . 

33. Preocupação que está presente desde mui
to cedo em Freud. C f. Draft M: "Urna de nos-
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sas mais caras esperanças é chegar a determinar 
o número e as espécies de fantasias ao mesmo 
tempo que determinamos os das cenas." 

34. Introduction à la psychanalyse, op. cit., 
p. 350. 

35. "Onde os eventos não se adaptam ao es
quema hereditário, este sofre uma remodelação 
na fantasia [ ... ] . São justamente esses casos 
os que são adequados para nos mostrar a exis
tência independente do esquema. Estamos fre
qüentemente em condições de observar que o 
esquema triunfa da experiência individual; no 
nosso caso, por exemplo [o do Homem dos Lo
bos] , o pai torna-se o castrador e aquele que 
ameaça a sexualidade infantil, apesar de um com
plexo de Édipo por outro lado invertido [ ... ] . 
As contradições que se apresentam entre a ex
periência e o esquema parecem fornecer ampla 
matéria para os conflitos infantis." "Extrait de 
l'histoire d'une névrose infantile (L'Homme aux 
loups)", 1918, trad. fr., Cinq psychanalyses, Pa
ris, PUF, pp. 418-419. 

36. Trais essais sur la théorie de la sexualité, 
1905, trad. fr., Paris, Gallimard, pp. 186-187, 
nota 82. 

37. "Communication d'un cas de parano!a en 
contradiction avec la théorie psychanalytique", 
op. cit. 

38. lbid., p. 215. 
39. Segundo Freud, seria esse, aliás, o efeito 

de uma projeção. Tratar-se-ia, com efeito, de 
uma pulsação (Pochen) clitórica projetada no 
exterior sob a forma de ruído. A pulsação da 
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pulsão, poderíamos dizer num jogo de palavras 
que evoca uma nova relação circular entre a 
pulsação que atualiza a fantada e a pulsão que 
a faz surr;ir . 

40. "Constituídas a partir das coisas que são 
escutadas e recebem seu valor só ,depois, elas 
[as fantasias] combinam o vivido e o escutado, 
o passado (proveniente da história dos pais e 
avós) com o oue o próprio sujeito viu. Estão 
em relação ao escutado como os sonhos estão 
em relação ao visto" (Draft L.). 

E mais: "As fantasias produzem-se por uma 
combinação inconsciente de coisas vividas e de 
coisas ouvidas" (Draft M). 

41 . Cf. . especialmente Susan lsaacs, "N ature 
et fonction du phantasme", em Développements 
de la psychanalyse, Paris, PUF, pp. 64-114. 

42. Ibid., p. 64. 
43. Em ingl2s fantasy. 
44. Em inglês phantasy. 
45. Trais essais sur la théorie de la sexualité, 

op. cit., p. 174, nota 33. 
46. Gmdiva, 1907. Le Poete et la création 

de fantasmes, 1908. Les jantasmes hystériques 
et leur relation à la bisexualité, 1908. Les Théo
ries sexuelles infantiles, 1908. Ginéralités sur 
l'attaque hystérique, 190':!. Le Roman familial 
d es névrosés. 1909 . 

47. "Les fantasmes hystériques et leur rela
tion à la bisexua1ité", 1908, trad. f r., Névrose, 
psychose et perversion, op. cit., p. 149. 

48. "Em circunstâncias favoráveis é possível 
ainda apreender pela consciência uma fantasia 
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inconsciente desse ·gênero. Uma das minhas pa
cientes que eu instruíra para ficar atenta às suas 
fantasias, contou-me que certo dia, na rua, en
contrara-se de súbito em prantos e, recolhendo
se prontamente a fim de apurar o motivo pelo 
qual, de fato, chorava, pudera captar a seguinte 
fantasia: tivera uma ligação amorosa com um 
pianista virtuose muito conhecido na cidade (mas 
que ela não conhecia pessoalmente), tivera um 
filho com ele (a paciente não tinha filhos) e 
fora abandonada na miséria com o seu bebê. 
Foi nesse ponto que brotaram as lágrimas" (ibid., 
p. 150). 

49. "Avizinham-se muito da consciência e aí 
permanecem sem ser perturbadas enquanto não 
tiverem um investimento intenso, mas são repe
lidas a partir do instante em que ultrapassem 
um certo nível de investimento." "L'Inconscient", 
1915, trad. fr., Métapsychologie, Paris, Galli
mard, p. 103. 

50. L'Interprétation âes rêves, op. cit., p. 
488. 

51. Ibid. 
52. Cumpre desmantelar a elaboração secun

dária, o roteiro, a fim de poder tomar o sonho 
elemento por elemento. Mas Freud não esquece 
que, nessa colocação no mesmo plano que é um 
dos aspectos da escuta psicanalítica, a estrutura, 
o roteiro, torna-se ele próprio elemento, assim 
como, por exemplo, a reação global do sujeito 
ao seu próprio sonho. 

53. Le Rêve et son interprétation, 1901, trad. 
· fr., Paris, Gallimard, p. 77. Freud parece ter 

92 



notas 

indicado também que; de um modo gera"t, o de
sejo lê-se melhor na estrutura, quando se trata 
da fantasia, do que no sonho . (a menos que este 
não tenha sido reestruturado pela fantasia, como 
é especialmente o caso dos "sonhos típicos"): 
"Quando se examina a estrutura (Aufbau) [das 
fantasias], fica-se convencido do modo como o 
tema do desejo [Wunschmotiv] que participa na 
produção delas perturbou e remodelou o mate
rial de que são construídas, a fim de o montar 
num novo todo ... " (L' Interprétation des rêves, 
op. cit., p. 419.) 

54. "Les fantasmes hystériques et leur relatiori 
à la bisexualité", 1908, trad. fr. Névrose, psy
chose et perversion, op. cit., pp. 150-151. 

55. Propomos o seguinte quadro: 

U rphântasie 

(inconsciente 
originário) 

Phantasie (secundária) 

inconsciente- ..:------consciente 
(recalcada) (devaneio diurno) 

O recalcamento que "devolve" ao inconsciente 
as fantasias secundárias seria o que Freud desig
na por "recalcamento secundário'' ou "recalca
mento posterior" (Nachdriingen). À constituição 
ou à inscrição no indivíduo de fantasias origi
nárias corresponde um outro tipo de "recalca
mento", mais obscuro e mais mítico, a que Freud 
deu o nome de "recalcamento originário" (Urver
driingung). Procuramos indicar mais adiante um 
modo de abordagem. C f. também J. Laplanche 
e S. Leclaire, L'Inconscient, Une étw::Je psycha-
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nalytique, em Les Temps Modemes, julho de 
1961. 

56. Entre as quais cumpre mencionar, eviden: 
temente, as recordações encobridoras e as teo
rias sexuais infantis. 

57. Freud vê nessa característica das recor
dações encobridoras uma prova do fato de que 
não se trata de verdadeiras recordações. Mas 
justamente, entre as fantasias conscientes, são as 
únicas que se fazem passar por realidade. Ver
dadeiras cenas, são as telas de cenas ou de fan
tasias originárias. 

58. "L'Inconscient", em Métapsychologie, op. 
cit., p. 109. 

59. "Extrait de l'histoire d'une névrose infan
tile (L'Homme aux loups)", em Cinq psychana
lyses, op. cit., p. 419. 

60. Para Susan Isaacs, as "fantasias primárias 
estão ligadas a processos mentais muito distan
ciados das palavras" (op. cit., p. 85). Ê somen
te para "poder falar delas" que as exprimimos 
em palavras, mas introduzimos então um "ele
mento estranho" (ibid., pp. 80-81). Susan Isaacs, 
retomando uma fórmula de Freud, fala de "lin
guagem da pulsão"; e é bem verdade não ser 
o seu caráter verbal ou não verbal o que define 
a ordem da linguagem. Mas se Susan Isaacs 
confunde linguagem e poder expressivo, talvez 
seja incorreto, nesse caso, o modo como explica 
o que há de mais original nas concepções de 
Melanie Klein: tentativa de apreender uma lin
guagem que não seja de palavras, mas estrutu
rada, não obstante, segundo os pares de opostos 
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(bom-mau, interno-externo). A audácia técnica 
de Melanie Klein não pressupõe uma referência, 
não à expressão móvel de uma vida pulsional 
mas a alguns significantes fundamentais? 

61. Cf. as diversas variantes formuladas por 
Susan lsaacs: "eu quero engoli-la completamen
te"; "eu quero guardá-la em mim"; "eu quero 
despedaçá-la"; "eu quero expeli-la em mim"; "eu 
quero fazê-la voltar, eu devo tê-la agora", etc. 
(op. cit., p. 81). 

62. Trais essais sur la théorie de la sexualité, 
op. cit., pp. 186-187, nota 82. 

63. Bem entendido, a masturbação implica, 
na maioria das vezes, uma relação imaginária 
com um objeto; portanto, seria de um modo in
teiramente exterior, na medida em que o sujeito 
obtém satisfação recorrendo unicamente ao seu 
próprio corpo, que se poderia qualificá-la de 
auto-erótica. Mas uma atividade auto-erótica in
fantil, por exemplo, chupar o polegar, não im
plica, em absoluto, a ausência de todo e qual
quer objeto. O que a define, essencialmente, 
como auto-erótica é, como indicamos mais adi
ante, um modo particular de satisfação, especí
fico do "nascimento" da sexualidade e de que 
subsiste alguma coisa na masturbação da puber
dade. 

64. "O primeiro desejar (Wiinschen) parece 
ter sido um investimento alucinatório da lem
brança de satisfação.'' (L'Interprétation des rêves, 
op. _cit., p. 509.) 

65. Cf., por exemplo, a interpretação que Su
san Isaacs dà à hipótese freudiana de alucina-
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ção primitiva: ''Parece provável que a alucina
ção funcione melhor nos períodos em que a ten
são instintiva ainda é pouco acentuada, talvez 
quando o bebê começa despertando e ainda não 
sente CO!ll intensidade a fome [ ... J. O sofri
mento da frustração desperta em seguída um 
desejo sempre crescente, por exemplo, o· senti
mento de incorporar o seio inteiro e de o con
servar como fonte de satisfação; esse desejo, por 
sua vez, será satisfeito durante um certo tempo 
de um modo onipotente, por meio da ·crença e 
da alucinação [ ... ] . Entretanto, essa alucina
ção do seio interiorizado e satisfatório pode de
ter-se se a frustração continuar e a fonie não 
for saciada, revelando-se a tensão instintiva forte 
demais para ser negada." (Op. cit., pp. 82-83.) 

Não se pode deixar de notar o embaraço em 
que a autora se vê p8ra tornar compatíveis a 
idéia de uma satisfação alucinatória e as exigên
cias de um instinto frustrado. Com efeito, como 
poderia um bebê não se alimentar senão de ven
to? Se não se apreende que o que é visado na 
"alucinação primitiva" não é o objeto real mas 
o objeto perdido, não o leite mas o seio signifi
cante, o modelo freudiano torna-se inteiramente 
incompreensível. 

66. Chamado erroneamente "objeto do dese
jo" pelos psicanalistas: o seio. 

67. "Na época em que a ·satisfação sexual 
estava ligada à absorção de alimentos, a pulsão 
encontrava seu objeto no exterior, na sucção no 
seio materno. Esse objeto foi. ulteriormente. per
dido, talvez precisamente no momento em que 
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a criança se tornou capaz de ver ém seu conjunto 
a pessoa a quem pertence o órgão que lhe pro
porciona uma satisfação. A pulsão sexual torna
se, por conseguinte, auto-erótica ... " (Trais essais 
· sur la théorie de la sexualité, op. cit. p. 132.) 

Passagem preciosa também pela indicação que 
contém (palavras por nós sublinhadas): na pró
pria constituição da fantasia auto-erótica esta
riam implicados não só o objeto parcial (seio, 
polegar usado como substituto), mas a mãe como 
pessoa total, apagando-se no próprio momento 
em que se totaliza. Essa "totalização" é menos 
para ser entendida ao nível da percepção de uma 
Gestalt do que por referência à solicitação; po
dendo a mãe conceder ou recusar à criança. 

68. O que certos psicanalistas chamam "es
tágio anobjetal", numa concepção genética que 
se poderia qualificar de totalitária, porquanto 
confunde a constituição do objeto libidinal com 
a da objetividade no mundo exterior e pretende 
estabelecer estágios de desenvolvimento do eu, 
como "órgão da realidade", estágios que, além 
disso, considera correlativos dos da libido. 

69. Desenvolvemos em outro trabalho (V oca
b.ulaire ·de la psychanalyse, Paris, PUF, 1967) 
essa noção, fundamental na teoria freudiana das 
pulsões. 

70 . Numa de suas primeiras reflexões sobre 
a fantasia, Freud assinala que os Impu/se pode
riam muito bem emanar de fantasias (Draft N). 

71 . Trais essais sur la théorie de la sexualité, 
op. cit., p. 75. Cf. também em "Pulsions et des
tins des pulsions" a análise dos pares de opos-
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tos sadismo-masoquismo, voyeurismo-exibicionis
mo. Aquém da forma ativa ou passiva da frase 
(ver-ser visto, por exemplo), seria necessário su
por uma forma reflexa (ver-se a si mesmo), a 
qual, segundo Freud, seria primordial. Convi
ria, sem dúvida, apurar esse grau primordial lá 
onde o sujeito já não se situa nos diferentes ter
mos da fantasia. 

72. "As relações da criança com as pessoas 
que cuidam dela são para ela uma fonte contí
nua de excitações e de satisfações sexuais ori
undas das zonas erógenas. E isso tanto mais 
porquanto a pessoa encarregada dos cuidados 
(em geral a mãe) testemunha à criança sentimen
tos que derivam de sua própria vida sexual, bei
ja-a, embala-a, considera-a, sem dúvida alguma, 
como o substituto de um objeto sexual comple
to." (Trais essais sur la théorie de la sexualité~ 

op. cit., p. 133). Entretanto, é clássica a afirma
ção de que Freud tardou muito em reconhecer 
o vínculo com a mãe. 
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