
HUGO SILVA VALENTE

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE

PSICOPATOLOGIA FREUDIANA

São João del-Rei

PPGPSI-UFSJ

2013



HUGO SILVA VALENTE

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE

PSICOPATOLOGIA FREUDIANA

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em
Psicologia da Universidade Federal de São João Del Rei,
como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre
em Psicologia.

Área de Concentração: Psicologia
Linha de Pesquisa: Conceitos Fundamentais e clínica
psicanalítica

Orientador(a): Wilson Camilo Chaves
Co-orientador(a): Fuad Kyrillos Neto

São João del-Rei

PPGPSI-UFSJ

2013



DEDICATÓRIA



AGRADECIMENTOS



EPÍGRAFE



CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE

PSICOPATOLOGIA FREUDIANA

Esta dissertação se insere no campo de estudos sobre a psicopatologia. O objetivo principal

é investigar como se relacionam os conceitos fundamentais da psicopatologia pensada a

partir da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Dessa forma acreditamos estar

contribuindo para o contínuo debate em torno das causas e cursos de afecções clínicas

chamadas de ‘sofrimento mental’. Este debate contínuo tem relevância para as práticas no

campo da Psicologia e da Psiquiatria, pois, de acordo com o referencial teórico utilizado,

definem-se métodos de agrupamentos de sinais e sintomas, comparações entre tipos

clínicos e também suas formas de tratamento. Utilizaremos uma divisão da psicopatologia

em três categorias: sinais e sintomas, nosologia e etiologia, a fim de encontrar as

contribuições freudianas sobre as relações entre o normal e o patológico e seu modo de

estruturar uma psicopatologia psicanalítica.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação foi possibilitada pelo Programa de Mestrado em Psicologia da

Universidade Federal de São João Del Rei, na linha de pesquisa “Conceitos fundamentais e

cínica psicanalítica”. Ela se insere no campo de estudos sobre a psicopatologia. O objetivo

principal é investigar como se relacionam os conceitos fundamentais da psicopatologia

pensada a partir da teoria de Sigmund Freud. Dessa forma, acreditamos estar contribuindo

para o contínuo debate em torno das causas e cursos de afecções clínicas chamadas de

‘sofrimento mental’. Este debate contínuo tem relevância para as práticas no campo da

Psicanálise e da Psiquiatria, pois, de acordo com o referencial teórico utilizado, definem-se

métodos de agrupamentos de sinais e sintomas, comparações entre tipos clínicos e também

suas formas de tratamento.

O campo de debates em torno da psicopatologia nunca foi unívoco. Paul Bercherie

(1989) afirma que a psicopatologia é um quebra-cabeça feito de partes originais. A

contribuição de um vasto número de pesquisas tem fundado diferentes práticas e formas de

tratamento do sofrimento mental. O fundamento epistemológico dessa multiplicidade de

conhecimentos pode ser pensado a partir da relação entre o singular e o universal: a

psicopatologia se compõe de conhecimentos que derivam dos casos singulares e da

tentativa de formar um conceito geral sobre as causas e tipos de sofrimento mental. Esta

relação não pode ser completamente equacionada, pois ao nível do singular sempre fica um

resto que não se insere no registro do universal. Da mesma forma, um conhecimento

universal é incapaz de reunir todos os detalhes implicados nos casos singulares. O que

encontramos são indícios de formas de pensar o sofrimento psíquico que mantêm acesa a

discussão entre a limitada capacidade de conhecimento teórico e as infinitas possibilidades

implicadas na experiência vivida.

Para iniciar a investigação dos conceitos fundamentais da psicopatologia freudiana

realizaremos, no primeiro capítulo, a apresentação de um breve histórico sobre a

psicopatologia. Nosso marco inicial é o Tratado médico e filosófico sobre a alienação

mental, de Philip Pinel (1805). A partir deste Tratado o campo da psicopatologia vem se

definindo como uma região de problemas que versa sobre os diferentes agrupamentos de

sinais e sintomas, sobre as definições nosológicas e ainda sobre as hipóteses etiológicas a

respeito do sofrimento mental. Durante o século XIX vemos surgir duas grandes correntes

de pensamento que se diferenciam pelas suas hipóteses etiológicas: os subjetivistas e os

organicistas. De uma maneira geral, no primeiro grupo se inserem as pesquisas que levam



em consideração os efeitos da experiência vivida no desenvolvimento do sofrimento

mental. No segundo grupo estão as teorias que apontam para a função dos ‘acidentes

neurológicos’ ou ‘determinações congênitas’ nos diferentes tipos de sofrimento mental.

Esta discussão permanece até os dias de hoje, entre as correntes que admitem a função da

fisiologia e da anatomia no aparecimento das afecções e aquelas que pensam o sofrimento

mental a partir da história de vida do sujeito. Os limites entre uma e outra corrente não são

delimitados de forma categórica, sendo que algumas teorias admitem uma inter-relação

entre componentes fisiológicos e ‘disparadores’ acionados pelas experiências da vida.

Após esse breve histórico sobre os primeiros conhecimentos surgidos em torno da

psicopatologia apresentaremos, no segundo capítulo, os conceitos freudianos que

inauguraram o campo de pesquisa da psicanálise. No fim do século XIX vemos surgir um

debate sobre os fenômenos de divisão da consciência apresentados pelos casos de histeria.

Freud relacionava essa divisão do psiquismo a determinadas representações psíquicas que

por algum motivo deveriam ser mantidas afastadas da consciência. Freud abandona a

posição de observador neutro dos fenômenos clínicos para dar ouvido ao drama que os

pacientes vivem em torno de algumas experiências ditas ‘traumáticas’. Ao invés de ‘olhar’

os sintomas ele ‘ouvia’ as queixas que invariavelmente se relacionavam a uma

incapacidade de superar determinadas experiências. Assim, ele inicia um deslocamento da

função dos sinais e sintomas na psicopatologia: antes de ser enquadrado como uma ‘perda

da razão’ e do ‘controle afetivo’ os sintomas passam a ser pensados como produtos de

conflitos inconscientes que o paciente resiste a enfrentar. Os sintomas são formações

substitutivas de um conflito psíquico.

Neste capítulo apresentaremos, portanto, o conceito de inconsciente e de

‘formações do inconsciente’. Essas formações são produzidas como efeitos do que Freud

chamou de recalque: uma força que tenta afastar da consciência algumas representações

insuportáveis. De acordo com Freud ( ) essas representações afastadas da consciência se

remetem a um tipo de desejo que o sujeito ‘não pode’ reconhecer.  Os sintomas seriam

formas substitutivas de satisfação desses desejos pretensamente ignorados. Como vemos, o

conceito de resistência será abordado como essa dificuldade de rememoração e de

enfrentamento de determinados desejos que foram reprimidos da consciência e

continuaram a forçar passagem a partir do registro do inconsciente.

Ao fim deste segundo capítulo apresentaremos o surgimento do conceito operatório

da clínica psicanalítica chamado de ‘transferência’.  Freud percebeu que na situação clínica

o paciente repetia de forma atualizada suas formas de ‘esquiva’ dos traumas do passado. A



transferência aparece como um fenômeno em que o sujeito em questão atualiza os

chamados ‘clichês estereotípicos’ que ele costuma utilizar para o enfrentamento de uma

realidade frustrante. A transferência, desse ponto de vista, é pensada como resistência, pois

ela trata de evitar o ressurgimento, na consciência, do material que foi recalcado. Por outro

lado, é apenas em situação de transferência que uma psicanálise pode gerar efeitos de

mudança naqueles posicionamentos subjetivos que criam os sintomas. Esses efeitos de

mudança podem ser conseguidos através do que Freud chamou de retificação subjetiva,

abalando determinadas interpretações subjetivas cristalizadas e construindo novas formas

de enfrentamento do conflito entre desejo e realização. O psicanalista, a partir daí, se

localiza como um destinatário das queixas do paciente e utiliza-se da transferência para

colocar em ação os recursos psíquicos que o sujeito dispõe como forma de rearranjar seus

conflitos.

No terceiro capítulo dedicaremos atenção à teoria freudiana sobre o funcionamento

geral de um aparelho psíquico. Para isso, pensaremos primeiramente o conceito de

princípio do prazer, como um impulso a repetir as experiências que geraram uma

diminuição da tensão do aparelho psíquico e uma tentativa de se afastar das situações e

pensamentos que geram desprazer à consciência. Apresentaremos então o conceito de

princípio de realidade para pensarmos a ‘outra parte’ do que viemos chamando de conflito

psíquico. O princípio de realidade aparece na teoria freudiana como uma ‘pesquisa

periódica do mundo externo’ a fim de sustentar a função do princípio do prazer. Na

tentativa de manter o prazer e evitar o desprazer o sujeito se afasta de algumas

representações insuportáveis e modula uma realidade psíquica de forma que ela se

apresente com uma menor quantidade de desprazer e de frustração. Com isso, podemos

pensar uma nosologia freudiana como derivada dos diferentes ‘mecanismos de defesa’ que

o sujeito utiliza para se afastar de alguns aspectos do real traumático da experiência. De

acordo com cada tipo de defesa o sujeito pode apresentar diferentes tipos de sintomas, que

vão desde o afastamento e substituição de alguns aspectos ‘realidade’ – como no caso das

neuroses de defesa – até o completo bloqueio do contato com a realidade – como nos casos

das chamadas neuroses narcísicas, ou psicoses. Para estudarmos este último caso lançamos

mão do conceito de narcisismo, quando pudemos apontar um processo defensivo mais

radical do que aquele implicado nas neuroses de defesa.

Para encerrarmos o terceiro capítulo apontaremos o conceito de ‘complexo de

Édipo’ e as conseqüências da ‘diferença anatômica entre os sexos’ como necessários ao

entendimento da formação das psicopatologias. De acordo com Freud as características



fundamentais do aparelho psíquico são derivadas da forma como o sujeito constrói suas

relações de amor a partir das primeiras experiências de satisfação e da forma como ele

passa pelo processo de identificação com seus primeiros cuidadores na vida. Da mesma

forma, as ‘teorias infantis’ sobre a diferença anatômica entre os sexos fundamentam as

fantasias em torno do ‘medo da castração’ e suas formas de enfrentamento.

No quarto e último capítulo apresentaremos um estudo sobre as hipóteses

etiológicas da psicopatologia a partir da teoria da sexualidade. Desde os seus primeiros

textos Freud já apontava para o fator da sexualidade na formação dos sintomas. Ao

delinear o conceito de desejo Freud indica que os caminhos da sexualidade podem ser

impedidos e ocasionar distúrbios no psiquismo. A estruturação do aparelho psíquico

depende dos caminhos trilhados pelo que ele chamou de libido. A libido se ocupa de

realizar investimento psíquico em objetos que trouxeram alguma forma de satisfação. Se

estas formas de satisfação forem impedidas pelas frustrações ou pelas exigências do

recalque a energia sexual pode ser utilizada para a formação de sintomas.

Freud afirma que a psicanálise surgiu a partir da teoria sobre a estruturação da

‘energia libidinal’ e, consequentemente, do desejo. Inicialmente, a biologia foi o

fundamento teórico que compunha o pano de fundo da teoria da libido. De acordo com

Freud, a libido (energia sexual) passaria por determinados estágios de estruturação até

chegar ao objetivo final de reprodução biológica. Nesse tortuoso caminho de ‘evolução

libidinal’ algumas vias adjacentes são acessadas como formas de ‘preparação’ para o

objetivo final (compondo as tendências parciais da pulsão) e dessas vias podem surgir

perigos que estão na base da diferença entre uma estruturação normal e patológica. Esses

perigos, de acordo com Freud, são a inibição, a fixação e a regressão a estágios anteriores

de estruturação libidinal, que apresentaremos neste quarto capítulo.

Além do fator sexualidade, existe outra força envolvida na formação das

psicopatologias que Freud chamou de ‘pulsão de morte’. A pulsão de morte será

apresentada como o fundamento da noção de compulsão à repetição, que Freud identificou

tanto nas brincadeiras infantis como nas situações em que os sintomas psíquicos

apresentam a repetição de uma situação que nunca poderia ter causado prazer – como nos

casos das ditas neuroses de guerra. O sujeito se vê subordinado a uma repetição de

lembranças traumáticas que causam alto grau de desprazer para a consciência. Essa

repetição se relaciona com os efeitos de uma pulsão conservadora que se dedica a manter o

nível de excitação psíquica o mais baixo possível, mesmo que isso signifique uma

incansável busca pela morte, como um estado no qual não existe qualquer estimulação



psíquica. O conceito de pulsão de morte, ao fim de nosso trabalho, serve para relançarmos

a discussão sobre a ‘análise terminável e interminável’. Por um lado, o processo analítico

tende a um fim, ele não é infinito. Uma análise comporta efeitos de ‘cura’ se pensarmos

que os sintomas cedem perdendo sua consistência. Por outro lado, há uma parte

interminável da análise que é ancorada pela incapacidade do sujeito de ‘se curar de si

mesmo’. A experiência de vida é desde o início um embate entre as forças que tendem à

vida e à morte, ficando um resto não analisável. Este resto relança a máxima do ‘continuar’

implicada no funcionamento do aparelho psíquico, como estrutura de deslocamento do

desejo: um desejo que nasce a partir de uma perda fundamental e se desenrola em

tentativas de seu próprio remendo.

Na conclusão.....



CAPÍTULO 1 – Breve histórico sobre psicopatologia

Desde o Tratado Médico e Filosófico sobre a alienação mental, publicado por

Philip Pinel em 1809 (citado por Pessotti, 1999), o tema da psicopatologia está em

constante interface com o campo da clínica psicológica e psiquiátrica. Este Tratado foi o

primeiro a demonstrar um arcabouço teórico consistente com prolongadas observações de

pacientes e representa o marco de uma mudança epistemológica no pensamento sobre o

‘sofrimento mental’1. O campo da clínica médica-psiquiátrica, depois de Pinel, passa a ser

fundamentado pela tentativa de apreender conhecimentos a partir do estudo do curso de

desenvolvimento dos casos singulares que se apresentavam na experiência clínica; e ao

mesmo tempo a psicopatologia passa a se interessar pela possibilidade de universalização

de conceitos, no sentido de sistematizar e facilitar o próprio trabalho clínico. Esse

paradoxo entre singular – do caso único – e universal – dos conceitos gerais em

psicopatologia – produzem uma grande variedade nas formas de diagnóstico, classificação

e tratamento do sofrimento mental. Nesta seção de nosso trabalho a variação das

classificações – nosografias – não é tão importante quanto os modelos nosológicos e

etiológicos utilizados em cada uma delas. De acordo com esses modelos podemos

distinguir perspectivas clínicas diferentes – variando desde agrupamentos de

sintomatologias filosófico-psicológicas até descrições pautadas na observação fisiológica e

comportamental. O estudo dessas distinções pode colaborar para articularmos os conceitos

fundamentais de uma psicopatologia freudiana em sua relação de continuidade e, ao

mesmo tempo, ruptura com o saber psiquiátrico do fim do século XIX.

No livro Fundamentos da Clínica, de Paul Bercherie (1989), no prefácio elaborado

por George Lanteri-Laura, encontramos uma discussão sobre a importância da psiquiatria

para a fundação do campo psicanalítico. Jacques Lacan (1998, p. 26) também comenta que

existem tipos de sintomas, existe uma clínica (...) só que ela é anterior ao discurso

analítico, indicando que a psicanálise foi criada a partir de certas perspectivas tomadas

pelo conhecimento em psicopatologia durante todo o século XIX. Para resgatarmos os

conceitos fundamentais de psicopatologia freudiana, devemos, portanto, pensar esse laço

da psicanálise com a psiquiatria, a fim de encontrar o pano de fundo que serviu de base

1 Paul Bercherie (1989) afirma que foi uma época inteira que instaurou novas práticas na maneira de se
interpretar as formas de alienação mental, dando exemplos como os autores Tuke, Chiaruggi na Itália e
Daquin na França que romperam com as explicações demonistas do século XVII. Porém Pinel foi quem
fundou uma tradição clínica [um método] como orientação coerente e sistemática (Bercherie, 1989, p. 31).



para os primeiros conceitos de Sigmund Freud. Tanto a semiologia derivada da clínica

médica quanto às formas de diagnóstico empreendidas pelos teóricos da psicopatologia são

resultados de certas perspectivas clínicas fundamentais.

Essas perspectivas clínicas variaram ao longo do tempo de acordo com o modelo

nosológico e as hipóteses etiológicas para o sofrimento mental e produziram duas correntes

principais no campo da psicopatologia: de um lado as teorias organicistas, que pensam o

psiquismo como um efeito das forças físicas e biológicas; de outro lado as teorias

psicológicas, que pensam o sofrimento mental como derivado da história individual de

cada paciente, indicando o caminho da linguagem e das representações como base para o

pensamento sobre a psicopatologia. As fronteiras entre uma e outra perspectiva nunca

foram tão bem separadas, o que gerou teorias que oscilaram entre a afirmação dos efeitos

biológicos e dos efeitos das representações psíquicas no curso das entidades clínicas. A

psicopatologia, como afirma Lanteri-Laura (em Bercherie, 1989, pp. 17-18), implica numa

simplificação e ordenação da diversidade encontrada na experiência; e essa simplificação é

freqüentemente marcada pelo sítio teórico ao qual pertence o classificador. Pelo debate

entre essas teorias deve-se esperar a superação e o abandono de determinados obstáculos.

Lanteri-Laura (em Bercherie, 1989, p. 17-18) afirma também que não há nada em

psicopatologia que não esteja na clínica, indicando que mesmo que alcancemos um suposto

saber universal sobre as classificações do sofrimento mental esse saber está sempre

subordinado à observação e à escuta, e o caso clínico é aquilo que se extrai de cada caso

singular. De qualquer forma, a psicopatologia deve caminhar para a elaboração de uma

teoria consistente com a clínica que não cristalize a experiência pela via de um pensamento

fantástico e arbitrário, nem entregue suas possibilidades de tratamento ao determinismo

organicista que nunca encontrou realmente um ‘marco biológico’ para muitas das

variedades clínicas.

A psicopatologia, suas semiologias e suas doutrinas em causa não representam a

totalidade da clínica. Antes, quem pode produzir efeitos no campo do saber é a observação

e escuta de pacientes, lembrando que esse trabalho não se trata de uma prática neutra e

ingênua através de descobertas de sinais que ‘saltam aos olhos do clínico’ ex-nihilo ao pé

do leito; a clínica sempre se utiliza de determinados fundamentos conceituais para realizar

uma dialética do pensamento entre teoria e observação;  há uma lanterna que guia o olhar e

essa lanterna precisa ser freqüentemente revisada pelos estudos clínicos. Lanteri-Laura (em

Bercherie, 1989, p. 16) afirma ainda que o homem situa-se numa espécie de transcendência

quando está como objeto de sua própria pesquisa: o homem não se situa a priori no



conhecimento de seu objeto (...) é de fora que tem de descobri-lo, é do exame e da

observação dos casos singulares que a clínica pode alcançar seus avanços no campo do

conhecimento.

Paul Bercherie (1989) afirma que não é estranho a psicanálise necessitar de estudos

em psiquiatria, pois é imprescindível a clínica e a nosologia no sentido clássico para

encontrar os fundamentos de nossa prática. Defende também que a psicanálise pode

representar o nascimento de uma nova era no campo da clínica e, conseqüentemente, no

campo da psicopatologia. Adverte ainda que a hegemonia resultada do ecletismo teórico

defendido nos atuais manuais de psiquiatria contrasta com o requinte do olhar dos clínicos

clássicos, este último como um quebra-cabeças feito de partes originais (Bercherie, 1989,

p. 22). O ecletismo dos manuais de diagnóstico de saúde mental que surgiram na segunda

metade do século XX apaga os rastros deixados pelos clássicos em termos de nosologia e

de etiologia. Vemos a tradição psiquiátrica dar espaço a uma taxonomia exagerada de

aspectos indefinidos e vagos, pretensamente sustentada por observações comportamentais.

Segundo Bercherie (1989) a clínica psiquiátrica passou a sofrer um declínio quando

não mais se abriu para as possibilidades implicadas nas descobertas que demonstravam a

insuficiência da análise morfológica e anatomopatológica em relação ao estudo do

sofrimento mental. Uma urgência doutrinária, assim como um excesso de pragmatismo

terapêutico, fez a clínica psiquiátrica desaparecer nos meados do século XX. Inúmeras

justificativas antropológicas e biologicistas tentam novamente ocupar o vazio provocado

pelo abandono do olhar clássico. Bercherie (1989) denuncia, assim, o risco implicado na

avidez de diagnóstico e sistematização quando sufoca o trabalho clínico.

Antes de sustentar a dialética entre singular e universal, a psiquiatria acabou por

cristalizar seu pensamento no eixo do universal, acreditando que o clínico poderia

encontrar garantias imutáveis para localizar aquilo que se mostra como novo em cada caso

singular. Caso não se abra para o pensamento sobre as subjetividades implicadas nas

psicopatologias a psiquiatria se manterá como uma ‘mitologia do cérebro’ como afirmava

Karl Jaspers em seus estudos. Até mesmo a psicanálise, segundo Bercherie (1989),

necessita de um rompimento com o psiquiatra [no mau sentido do termo] que há nela (p.

319), a fim de que seus modelos diagnósticos não impliquem numa redução da

subjetividade aos seus modelos estruturais de diagnóstico e tratamento; a clínica deve estar

constantemente arejada com o que há de singular em cada experiência subjetiva.

A necessidade do breve histórico em ‘psicopatologia clássica’, então, concorda com

Bercherie (1989, p. 320) quando afirma que mais uma vez a psicanálise mostra que



reconciliação e conhecimento caminham de mãos dadas na constituição de um saber sobre

a psicopatologia; mas esse saber é sempre insuficiente para definir o sujeito em questão –

ou a questão do sujeito – que são sempre portas abertas para o infinito das singularidades

das experiências vividas.

1.1 – A psicopatologia a partir de Pinel

Até o final do século XVIII o sofrimento mental ainda guardava relações com a

noção de ‘desmesura’ da Grécia Antiga. Este saber era investido de uma filosofia que

pensava em qualidades fixas do homem – como a teoria dos humores ou a teoria dos

temperamentos – ou então era aproximado do pensamento religioso, quando imperavam as

concepções supersticiosas sobre a loucura e a predominância da prática do isolamento

como principal forma de ‘tratamento’ (Ceccarelli, 2005). Segundo Ceccarelli o

conhecimento partia de tentativas ineficazes de localizar no corpo do doente as causas das

‘paixões violentas’ – assim como acontece em muitas teorias objetivistas da psicopatologia

contemporânea.

No Tratado médico e filosófico sobre a alienação mental Pinel (citado por Pessotti,

1999, p. 57) defendeu que não se poderia compreender o conceito de alienação se não se

enfoca a causa que mais freqüentemente a provoca: as paixões violentas ou exasperadas

pelas contradições. Houve um interesse em se aplicar estudos propriamente clínicos para

pensar um tratamento do sofrimento mental que não estivesse subordinado ao relativo

fatalismo das noções qualitativas que permeavam o pensamento Grego, assim como

apareceu o interesse de romper com a ideologia religiosa que envolvia as manifestações do

adoecer psíquico. Nesta época de florescimento de uma psicopatologia no campo da

medicina psiquiátrica prevaleceu a tentativa de classificar e etiquetar as organizações

psíquicas, dando privilégio à sintomatologia e à descrição do processo evolutivo das

doenças.

Segundo Paul Bercherie (1989), em termos de história2 o espaço franco-alemão foi

o que mais gerou conseqüências no campo da psicopatologia, já que os anglo-saxões não

2 Lembrando que (...) a primazia atribuída à história corre o risco de derivar de uma ilusão – a da
possibilidade legítima de um ponto de vista pancrônico, ou seja, de uma única orientação que prestasse
contas, ao mesmo tempo, da história da psiquiatria e da estrutura de seu campo: diacronia e sincronia de
uma vez; a leitura de F. de Saussere nos obriga a desconfiar de tal posição. (...) Se temos que separar a
cronologia do estudo dos fundamentos, é porque cronologia não é a história, mas a história pode ajudar
nesse estudo, sob a condição de que não se reduza a um rosário anedótico em que se disponham os
precursores (Lanteri-Laura, em Bercherie, 1989, p. 15).



‘tinham gosto’ pela clínica devido ao excesso de pragmatismo e desconfiança pelos saberes

que não tem conseqüência imediata. Os italianos utilizaram aspectos tanto das teorias

francesas quanto das alemãs, inclusive devolvendo esses conhecimentos com

características mais aperfeiçoadas.

Segundo Alvarez, Esteban e Sauvagnat (2004, p. 68), na obra Fundamentos de

psicopatologia psicanalítica, foi no início do século XIX que os médicos ousaram uma

maior aproximação dos alienados e iniciaram um rigoroso processo de produção teórica

sobre a classificação dos tipos de alienação mental. Estes autores lembram que já em 1798

Pinel havia contribuído enormemente para o nascimento da psicopatologia com seu texto

Nosografia Filosófica ou Método de Análise aplicado à Medicina. Neste texto Pinel

elaborou primeiramente a distinção de quatro grupos de alienação mental3. O primeiro

grupo incluía a mania, melancolia, histerismo e hipocondria. A mania e a melancolia se

tornaram alvo de muitos estudos de Pinel culminando na publicação do primeiro Tratado

propriamente psiquiátrico. Este psiquiatra já desconfiava das suposições sobre lesões

anatômicas como causa das alienações e se dedicou principalmente à dimensão apreensível

dos sintomas. Estes sintomas passaram as ser definidos por um critério chamado de ‘lesões

do intelecto ou da vontade’, em detrimento dos sintomas especificamente orgânicos

(Pessotti, 1999, p. 58). Apontou também para hipóteses sobre a possível hereditariedade

das alienações e deu grande importância aos acontecimentos externos e às emoções

violentas e exageradas como função de causa do sofrimento mental.

Um dos principais rompimentos com as tradições anteriores sobre a dita ‘loucura’

foi a defesa da existência de uma ‘humanidade inalienável’ no núcleo de qualquer

sofrimento mental. Isso abriu caminho para pensar um laço entre paciente e médico que

possibilitaria o tratamento moral que ele propunha; fundou-se a máxima de que há um

tratamento possível, por mais que o alienado seja um estrangeiro de si mesmo (Alvarez et.

al, 2004, p. 69). Essas afirmações permitiram devolver ao alienado algo de sua cidadania,

passando pela noção de responsabilidade e apontando para a necessidade de se permitir o

acesso aos seus direitos civis.

Ainda segundo Alvarez et al (2004), Pinel inaugurou uma noção nosológica de

psicopatologia fundamentada na relação entre razão e ‘desrazão’, edificou um extenso

conhecimento nosográfico isolando variedades clínicas regulares e criou um tratamento

moral que era realizado individualmente de acordo com cada caso. Substituiu assim o

3 A alienação mental era entendida como “vesanias ou alienações da alma não febris, espasmos, anomalias
locais das funções nervosas e condições de coma” (Alvarez et al, 2004, p. 68)



Hospital Geral pelo asilo terapêutico. As categorias que encontramos no Tratado são as

mesmas utilizadas no fim do século XVIII por Cullen e Chiarugi: mania, melancolia e

demência; a essas três Pinel acrescentou a idiotia (Pessotti, 1999, p. 57), seguindo ainda as

perspectivas sintéticas de autores como Bossier de Sauvages e Laenec.

No Tratado de Pinel os quatro tipos clínicos da alienação mental se caracterizavam

desta maneira: melancolia ou delírio parcial é quando um único objeto absorve todas as

faculdades mentais; mania ou delírio generalizado é caracterizado por uma agitação

nervosa ou agitação extrema que leva ao furor, delírio geral, juízos extravagantes e à

ocupação de todas as faculdades do entendimento; a demência seria o debilitamento

intelectual e generalizado, ausência de juízo e ideação sem conexão; e o idiotismo seria a

abolição total do entendimento. Afirmava também que todos esses tipos clínicos poderiam

compor a evolução do caso em um mesmo sujeito. Os apontamentos na direção da noção

de ideação mais tarde puderam ser pensados por Freud como ‘representação’ inaugurando

um campo propriamente psicológico para o estudo dos sofrimentos mentais. Essa divisão

dos tipos na teoria de Pinel acabou por se tornar o fundamento essencial de todas as

classificações desenvolvidas pelos psiquiatras franceses ao longo dos 150 anos

subseqüentes4 (Alvarez et al, 2004, p. 69).

Esquirol foi um dos alunos de Pinel e foi conhecido por ter sido muito mais um

clínico antes que um teórico de psicopatologia. Ele também defendia a noção de ‘tipos de

paixões’ como diferenciação nosológica das alienações. Demonstrou a existência de dois

pólos: o depressivo (lipemania) e o expansivo (monomania). O primeiro se caracterizaria

pelas paixões tristes, debilitantes ou opressivas e o segundo grupo era caracterizado como a

manifestação de paixões cuja força o paciente não conseguia reprimir, causando a

proliferação indefinida dos delírios. Em termos nosográficos apontou para a existência de

transtornos de humor – variando entre os pólos maníacos e depressivos – e os transtornos

de juízo – caracterizado pelos delírios crônicos. Esquirol manteve o núcleo nosológico de

Pinel que se sustentava na idéia de distúrbio das funções racionais, intelectuais e da

vontade (Pessotti,1999, p. 61).

Alguns adeptos da classificação de Esquirol, sob orientação de Antoine Laurent

Jessé Bayle, investiram em estudos de cunho biologicista para tentar encontrar as supostas

4 Estes autores demonstram que as características dos tipos clínicos classificados por Pinel compuseram o
núcleo das perspectivas mais sintéticas ou mesmo as mais estendidas de psiquiatras como Cotard, Morel,
Hecker, Esquirol, Georget, Chaslin e Kraepelin (Alvarez et al, 2004, p. 70). E ainda: a classificação de Pinel,
com as alterações propostas por Esquirol, serviu de base ou modelo a muitas outras classificações do século
XIX; entre elas as de Foldéré, Dubuisson, Foville, Ferrus, Burrows, Prichard e outros (Pessotti, 1999, p.
63).



lesões anatomopatológicas que pudessem estar na base dos sintomas da alienação5.

Realizaram necropsias e apresentaram dados dignos de pouca confiança principalmente

pela dificuldade em definir regularidades sintomáticas específicas como aquelas

decorrentes de doenças propriamente biológicas. Além disso, os orientandos de Bayle

(seguindo as indicações do então professor Royer-Colard) confundiam sintomas (como a

‘gota’, gastrite, gastroenterite, etc.) com as causas das alienações mentais (Alvarez et al,

2004, p. 71).

Bayle foi o teórico que propriamente criou a noção de ‘doença mental’ como

decorrência das leis biológicas, e a psicopatologia permaneceu um tanto estagnada até o

aparecimento de Jean-Pierre Falret. Este autor também assumiu a esperança de

concretização de uma vertente biológica nas pesquisas em psiquiatria, porém realizou

avanços pela sua noção de classificação que, segundo ele, deveria manter o modelo dos

agrupamentos de ‘espécies’ das ciências naturais, o que concedeu maior rigor em suas

classificações naturalísticas da alienação mental6. O substrato orgânico como etiologia para

os vários tipos de sofrimento mental continuavam como hipótese difícil de ser

demonstrada.

Falret não concordava com a noção de monomania (delírio específico relacionado a

apenas um objeto com a manutenção da razão em outros aspectos do funcionamento

mental), mas manteve a idéia da existência de transtornos maníaco-depressivos, ou loucura

de dupla forma. Falret elogiava o valor fundamental do Tratado de Pinel e os estudos de

Esquirol, mas criticava a idéia de que os aspectos psicológicos – como tipos e conteúdos

dos delírios, lugar das noções de ‘razão e vontade’ na nosologia pineliana – determinavam

as variadas tipologias clínicas. Para ele essas categorias chamadas de filosóficas não eram

suficientes para eliminar a confusão entre os tipos encontrados na clínica. Até mesmo a

diferenciação entre mania e melancolia de Pinel e Esquirol foi amplamente criticada por

serem artificiais e teóricas, já que na observação clínica esses tipos variavam em um

mesmo paciente. Para ele todas as manifestações (monomania, melancolia, mania

generalizada) bem como os tipos de delírios, advinham de uma mesma doença de fundo

que pode afetar diferentes e variados aspectos das chamadas ‘faculdades mentais’

(inteligência, vontade, etc.).

5 Bayle a considera [a loucura] produto de meningite crônica, Foville e Delaye entenderam que ela resulta
do endurecimento da substância branca encefálica e, por fim, Calmeil, talvez o discípulo mais brilhante de
Esquirol, a explica como fleugmasia crônica do cérebro (Pessotti, 1999, p. 63).
6 O título do artigo [de J-P. Falret em 1860] é expressivo – ‘Princípios a Seguir na Classificação das
Doenças Mentais’ –, e já no início Falret marca um rumo: seguir os métodos das ciências naturais, quanto
possível a botânica, então modelo de ciência à prova de ambiguidades (citado por Pessotti, 1999, p. 71).



Isaías Pessoti (1999, p. 79) afirma que Pinel e Esquirol realizaram o trabalho de

retirar a noção de sofrimento mental de um limbo teórico inespecífico e incompreensível.

Foram os desbravadores da uma psicopatologia sustentada em observações clínicas

prolongadas sobre o decurso das alienações. Falret, mais de meio século depois, já

encontrava um vasto campo de estudos aberto por esses pioneiros e realizou

sistematizações mais coerentes com os tipos de classificações das doenças médicas7. De

nossa parte, pensamos que o benefício de uma classificação baseada na estrutura da

botânica está em organizar um objeto para o qual o olhar do psiquiatra pode encontrar

respostas pretensamente objetivas, mas continua sendo (como qualquer classificação), uma

ordenação arbitrária, artificial e subordinada à singularidade da experiência.

Nos parece que esse foi o preço pago pela psicopatologia francesa do século XIX:

fixar seus limites na superfície de um diagnóstico sintomatológico, por mais que essa

sintomatologia fosse muito diferente de tudo o que já tinha aparecido em termos de

classificações da loucura. A conseqüência mais interessante dessa história francesa sobre

psicopatologia, porém, está na inauguração de um ‘olhar que também ouve’, demonstrado

pelos estudos e apresentações de casos clínicos. A fecundidade clínica dos franceses deve

ser contada como o grande avanço da psicopatologia desta época.

Na mesma época das publicações de J-P. Falret (meados do século XIX)

encontramos as classificações de Baillarger. Este autor defendia a noção de monomania e

apresentou argumentos que apontavam para a existência da dimensão da responsabilidade

na formação da alienação mental. Ajudou a inaugurar a idéia de uma loucura de dupla

forma8 (maníaca-depressiva) e criou a diferenciação entre alucinações psíquicas e

alucinações psico-sensoriais. Essa forma de pensar as alucinações mostravam o caráter

linguístico dos sintomas: uma linguagem que se impõe automaticamente independente da

vontade. Essa noção foi corroborada mais tarde por Jules Seglás9 e se manteve até o início

do século XX com Clerambaut, quando elaborou a idéia de automatismo mental – também

7 Sua classificação estava sustentada em cinco categorias: loucura epilética, loucura de dupla forma (ou
loucura circular), delírio tremens (ou loucura alcoólica), loucura paralítica e loucura epilética. Segundo Falret
essa classificação não abrangia a totalidade da psicopatologia, mas eram categorias amplas que incluiriam
variados tipos clínicos que eram inespecíficos para representarem uma espécie individualizada coerente e
regular (Pessotti, 1999, p.82).
8 Assim como o pai de Jean-Pierre Falret já tinha defendido a noção de loucura de dupla forma sob o nome
de loucura circular (PESSOTTI, 1999, p. 79).
9 O segundo trabalho publicado de Séglas foi Des Troubles du langage chez les Aliénés, pela Rueff Editeurs,
Paris, 1892, dando sequência ao primeiro: L’hallucination dans ses rapports avec la fonction du langage,
editado por Progrès médical, 1888.



utilizado por Jacques Lacan para caracterizar alguns sintomas da psicose em matéria de

psicanálise (Alvarez et al, 2004, p. 74).

Como havíamos afirmado a psicopatologia se nutriu efetivamente das teorias dos

franceses e dos alemães. Na França do século XIX predominou a prática do alienismo que

viemos estudando através desta linhagem que se iniciou com Pinel. Ao longo do século

XIX vimos a oposição, na França, entre os clínicos que valorizavam o aspecto hereditário e

orgânico das doenças e outros que valorizavam aspectos psicológicos (razão, inteligência,

vontade, moral, etc.) e as experiências ‘externas’ (infância, história individual das gêneses

das paixões tristes ou violentas).

No contexto alemão, da mesma forma, houve duas abordagens que se alternaram

nas correntes ‘psicológicas’ e ‘organicistas’. Uma destas formas de psicopatologia alemã

se associava aos estudos em Filosofia (Kant, Locke, Condilac, Hegel e Schelling) e

inauguraram um movimento de orientação romântica e decididamente psicológico

chamado de Psychiker. Interessaram-se pelo estudo da clarividência, sonambulismo,

adivinhação, vidência, simbolismo dos sonhos, realizando uma associação entre a

patologia mental com as artes e principalmente com a literatura (Alvarez et al, 2004, p.75).

Os adeptos da Psycher afirmavam, como Johann Christian Heinroth (que publicou

seu primeiro trabalho em 1818, segundo Pessotti, 1999, p. 63), que as patologias mentais

eram efeitos das sobreposições dos sentimentos e paixões sobre a razão, da moral sobre a

biologia e a hereditariedade, necessitando de mais reflexão e especulação do que autópsias

e estudos da natureza. Heinroth chegou a afirmar que as patologias são efeitos das paixões

e dos pecados sobre o campo da moralidade, apontando para alterações dos estados

psíquicos que reduzem a liberdade. Ele foi o primeiro a utilizar o termo ‘psicossomático’

nas disciplinas de Medicina. Em sua classificação havia quatro tipos de patologias: delírios

(efeito de amores e ciúmes violentos), melancolia (efeito do sentimento de pena, aflição ou

preocupação), paranóia (efeito da soberba, exaltação, ambição ou fanatismo) e a demência

(que seria efeito dos excessos em geral, do onanismo e da bebida, por exemplo). W. Ideler

(1795-1860) afirmava também que as patologias eram manifestações de hipertrofia das

paixões indomáveis, ou o retorno das paixões reprimidas, caracterizando a corrente

Psycher do pensamento alemão.

Por outro lado, existiu o movimento denominado de Somatiker que defendia que o

cérebro era a fonte de todas as enfermidades e dos processos psíquicos em geral. Segundo

Alvarez et al (2004)  os Somatiker eram materialistas como M. Jacobi que afirmava que

qualquer mal físico, em qualquer órgão, poderia afetar o psiquismo, representando a idéia



de ‘enfermidades físicas vinculadas à loucura’. W. Griesinger (1817-1868) também

defendia que o transtorno mental é uma afecção cerebral, bem como Chiarugi e

Maudsley10. Griesinger utilizou o termo repressão (verdrangnung) e metamorfoses do eu

para caracterizar o curso das patologias – servindo de base para o conceito de recalque de

Freud e para as pesquisas sobre os mecanismos psicológicos envolvidos na patologia

mental. Griesinger defendia reformas no funcionamento dos asilos psiquiátricos e que os

tratamentos tivessem uma duração previamente combinada, para que o paciente pudesse

voltar ao convívio social e familiar o mais breve possível.

Este movimento alemão denominado Somatiker se caracterizava por defender a

existência de uma doença mental de modelo unitário que poderia ir desde transtornos de

humor – alterações afetivas como mania ou melancolia – até evoluir para os delírios e

demência num mesmo indivíduo. Os fatores etiológicos eram supostos na biologia, mas o

curioso é que incluíam também os efeitos das relações familiares, da infância e da história

interior da individualidade psíquica (Alvarez et al, p.76)11.

Grandes nomes surgiram no contexto da psicopatologia alemã, como Kahlbaum e

Kraepelin no campo da nosologia, Westphal, Alzheimer, Meynert e Wernick no campo das

‘patologias do cérebro’ e o próprio Griessinger foi um dos autores mais estudados por

Freud, deixando o legado da necessidade de estudar a história individual do paciente como

possíveis causas de algumas patologias mentais. Esses tipos de nosologias alemãs

acabaram por influenciar a psicopatologia mais do que a francesa. De acordo com Alvarez

et al (2004) o motivo estaria no centralismo francês que perdia em multiplicidade teórica

para a grande quantidade de universidades alemãs espalhadas pelos seus Estados.

Ainda na segunda metade do século XIX surgiu a figura de Morel. Este autor

iniciou suas pesquisas com Laségue, em 1840, estudando a história das doenças mentais.

Chegou a deplorar, no início, o descaso com que outros autores tratavam os processos

psicológicos envolvidos na loucura. Depois de muitas pesquisas com Claude Bernard,

mudou de idéia e se dedicou a buscar evidências na fisiologia e anatomia (Pessotti, 1999,

p. 82). Morel defendia a hereditariedade dos transtornos mentais e criou a teoria da

degeneração biológica. O hospital onde ele trabalhava recebia muitos pacientes afetados

10 Vincenzo Chiarugi foi um médico italiano que viveu de 1759 a 1820, e Maudsley foi um psiquiatra inglês
que nasceu em 1835 e morreu em 1918.
11 Os nomes associados ao movimento que sucedeu essa escola de Griessinger questionaram o modelo
unitário e sequencial apresentando observações clínicas que não se iniciavam com transtornos de humor.
Autores como Hoffman, Snell e Sander; mais tarde com Westphal, Kraft-Ebing, Schule, entre outros trataram
de demonstrar casos em que as ideias delirantes precedem transtornos de humor, que em certos casos podem
nem aparecer (Alvarez et al, 2004, p. 76).



por uma epidemia de bócio numa região muito pobre com grande porcentagem de pessoas

alcoolistas. Morel reuniu todas essas categorias no seu arcabouço psicopatológico e

influenciou o Estado a combater qualquer forma de diferença. Foi o nascimento da

chamada Medicina Social, defendendo a exclusão da noção de subjetividade e de

responsabilidade em nome do determinismo genético, influenciado por uma interpretação

equivocada da teoria da seleção natural de Charles Darwin.

Acompanhando essa perspectiva organicista de Morel, apareceram Magnan, Kraft-

Ebing e Cesare Lombroso. Este último desenvolveu técnicas chamadas de antropologia

criminal, que tentava identificar as psicopatologias através da análise das medidas

cranianas. Maudsley e Ribot também foram amplamente influenciados pela interpretação

do evolucionismo de Darwin. Maudsley caracterizou seu estudo, porém, pela diferença

fundamental entre afeto e ideação. Defendia que nas classificações de Pinel e Esquirol não

havia possibilidade de reconhecermos patologias que apresentam transtornos específicos

em um ou outro desses dois eixos. Essa diferença pode ter influenciado as pesquisa de

Freud sobre os mecanismos básicos da função do inconsciente: condensação e

deslocamento, que se caracterizam por uma relação específica entre afeto e conteúdos

ideativos ou representacionais.

É importante também lembrarmos de Laségue, que não era tão radical quanto os

anteriores da ‘medicina sócio-criminal’. Em sua noção de ‘delírio de perseguição’

conseguiu isolar determinados componentes importantes para o estudo da psicopatologia

como: a certeza inabalável do alienado, o sentimento de inocência, a perplexidade, o pesar

e a tentativa delirante de explicação dos acontecimentos que o afetam. Interessou-se pelo

estudo da chamada folie a deux, do delírio alcoólico e do estado mental das mulheres

histéricas, que ele qualificava como ‘mentira patológica’ ou ‘perversão intelectual’ e

também apontou para uma certa complacência e tranquilidade das mulheres em relação ao

próprio mal. É interessante notar que as categorias de paranoia e de histeria normalmente

se mantinham refratárias à medicina e à explicação anatomopatológica, culminando numa

explicação apressada pela via da ‘mentira patológica’.

Em 1880 muitos alunos de Magnan se interessaram pelas variantes do delírio

crônico e muitos neurologistas e clínicos gerais passaram a se interessar pelo estudo da

chamada histeria. Kahlbaum se interessou pelos estudos da catatonia (loucura de tensão)

em 1874 e Hecker defendeu a noção de hebefrenia, que se iniciava com alterações

profundas de humor com sintomas de melancolia, idéias delirantes vagas, depois idéias

fixas até o embrutecimento total e a estupidez.



Ainda de acordo com Alvarez et al (2004, p. 82) sob essa orientação clínica e

nosológica, inspirando-se em Morel com sua noção de demência precoce, em Moebius

com a noção de transtorno neurológico endógeno e na psicologia experimental de Wundt,

apareceram os trabalhos de Kraepelin. Este psiquiatra elaborou oito edições de seu

compêndio de psicopatologia ao longo de sua vida. Esteve sempre preocupado em

diferenciar e classificar as enfermidades mentais, separando determinadas manifestações

mórbidas de maneira regular e homogenia até convertê-las em enfermidades

independentes. Preocupou-se muito com a evolução e o término das enfermidades, o que

produziu uma certa dificuldade na averiguação de suas hipóteses, já que era necessário

observar o caso até seu término para realizar um diagnóstico mais preciso12.

Kraepelin indicava um certo pessimismo terapêutico e uma noção quantitativa

quanto aos grau de adoecimento psíquico. Foi um grande sistematizador e professor e

considerava os pacientes como uma carga muito pesada para a família e para o Estado,

observando a maior dificuldade no fato de não entendermos o ‘idioma’ dos alienados.

Os trabalhos de Kraepelin se difundiram num panorama que mantinha a oposição

entre psicose maníaco-depressiva e demência precoce (resultada de um processo psíquico

degenerativo). Interessou-se pelo estudo da catatonia e da demência paranóide, que

juntamente com a demência precoce foram chamadas, na 5ª edição de sua obra, de

enfermidades metabólicas. Por outro lado apareciam as enfermidades constitucionais como

a loucura periódica (em suas fases maníacas, depressivas ou circulares) e a paranoia. Na 6ª

edição a demência precoce aparece como um agrupamento de uma síndrome nuclear

(caracterizada pela indiferença, apatia, falta de vontade) mais alguns sintomas acessórios

como alucinações, idéias delirantes e síndromes catatônicas. Na 8ª edição a demência

precoce já englobava dez subtipos e houve significativas variações na explicação etiológica

desta enfermidade, influenciadas pelos trabalhos de Bleuler e Chaslin. Mais uma vez é

necessário observarmos a noção de paranoia, que nesta edição aparece tendo como relação

causal a elaboração enfermiça de certas experiências vitais próprias ao enfermo, assim

como o chamado delírio querelante que Kraepelin afirmava como sendo de relativo a

causas externas.

Krapellin considerava a existência de doenças exógenas (adquiridas) e endógenas

(congênitas) e tratava como ‘problemática’ três das entidades clínicas propostas: a

12 No texto de Alvarez et al (2004) há uma expressão para caracterizar essa crítica ao método de diagnóstico
de Krepelin: psicopatologia para defuntos.



paranóia, a demência precoce e a loucura maníaco-depressiva. Em 1911 Bleuler propôs o

nome ‘esquizofrenia’ para substituir a noção de ‘demência precoce’, como uma ‘expressão

de movimentos psicológicos’ e não de lesões anatômicas. Mais tarde a noção de paranoia

viria a se tornar o ‘delírio de interpretação’ nas publicações de Serieux e Capgras.

Kaepelin, segundo Paul Bercherie (1989), resgatou o trabalho nosológico produzido

por Pinel e Esquirol. Como Pinel, estava convencido de que a investigação psicológica era

indispensável para a compreensão das doenças mentais e de que, sendo assim, a

‘psicologia normal’ podia oferecer elementos conceituais à análise clínica (Bercherie,

1989, p. 162). Em 1899, na sexta edição do compêndio, Kraepelin chamou a atenção para a

necessidade de se utilizar conceitos da anatomia patológica, da etiologia e da clínica para

pensar as doenças mentais, pois nenhuma destas áreas isoladamente tinha fornecido

elementos seguros com vista a uma classificação dos distúrbios mentais.

As críticas ao trabalho de Kraepelin se condensaram no seu descrédito da noção

francesa de ‘delírio crônico’, pois qualquer forma delirante poderia ser enquadrada na

noção de demência precoce ou nas parafrenias. Criticado também pela sua maior

proximidade aos laboratórios do que à clínica (seguindo Meyer, Meynert, Wernick e

Broca) demonstrando uma dificuldade em entrar em contato com os pacientes.

1.2 – A histeria como ‘mentira patológica’

Como vemos, a psicopatologia continuava mesclando teorias que defendiam

hipóteses orgânicas para as alienações mentais e outras que se firmavam na observação

clínica e na história individual de cada paciente para encontrar causas no campo da

experiência vivida. Segundo Alvarez et al (2004) observamos no século XIX uma grande

desatenção com as chamadas ‘neuroses’ (patologias mentais menores) e a prevalência de

tratamentos físicos (banhos, eletroterapia, anestesias, etc.). Westphal publicou alguns

comentários sobre as chamadas neuroses. J-P. Falret assim como Du Saulle, escreveu sobre

a loucura de toque (mais tarde neurose obsessiva, em Freud). Mas a histeria realmente

causava incômodo aos médicos, pois abrangia sintomas dos mais variados possíveis e

incitava um certo paternalismo; Grasset chegou a dizer que não se pode imaginar alguém

mais desgraçado do que o marido de uma histérica; e du Saulle afirmava que geralmente a

histérica era uma egoísta (Alvarez et al, p. 87).

Porém a histeria, no fim do século XIX, começou a ganhar maior importância nos

estudos em psicopatologia. Lasègue afirmava que os sintomas não são constantes, nem



uniformes, nem iguais de duração, nem de intensidade para que uma descrição compreenda

todas as suas variedades, e suas causas deveriam ser buscadas em lesões funcionais ou

dinâmicas, apontando para fora do campo da medicina. Os neurologistas acabavam por

apontar que a ‘sugestão’ era a essência mais verdadeira da histeria.

Em 1878 já existia a figura de Charcot, no Hospital de Salpetrière, realizando uma

revisão da noção de histeria aplicando seus estudos anatomopatológicos. Defendia a

histeria como uma enfermidade neurológica, descrevia seus tipos clínicos e explicava-os

por via das lesões anatomopatológicas, que nunca foram encontradas; suas descrições dos

tipos clínicos nunca conseguiram compor uma ordem nosológica coerente. Apontava

também para uma noção de autosugestão em conseqüência de um traumatismo, e em 1882

o hipnotismo começou a ser defendido como prática médica de diagnóstico e tratamento,

com Mesmer, Puysegur, Braid, entre outros (citados por Alvarez et al, 2004). Babinsky foi

um psiquiatra que pensou a histeria como uma afecção ideativa, utilizou uma noção vaga

de ‘transferência’ e de ‘simulação’. Pierre Janet, Freud, Breuer, entre outros, passaram

então a se dedicar ao estudo e apresentação de casos de histeria.

Neste momento do fim do século XIX as teorias sobre a psicopatologia giravam,

então, em torno da busca de uma causa orgânica e a tentativa de classificar de forma mais

racional todas as manifestações do sofrimento mental. Esta tensão teórica e o trabalho de

classificação se prolongam até nossos dias, entre teorias que privilegiam a pesquisa

orgânica e comportamental (a partir da psiquiatria atual) e outras que privilegiam a análise

da experiência vivida (a partir das variadas clínicas psicológicas) Neste momento

podemos, portanto, investigar mais detidamente os estudos de Freud sobre a

psicopatologia, principalmente sobre a histeria para buscarmos os conceitos fundamentais

de uma psicopatologia freudiana. A seguir, portanto, trataremos do estudo sobre o conceito

de sintoma na teoria freudiana, pensado a partir da noção de histeria. Este conceito ganhou

novas perspectivas com os trabalhos de Freud, se deslocando do campo da medicina para

fundar um novo modo de pensar os sintomas clínicos: como um conflito representacional

travado entre as diferentes instâncias de um ‘aparelho psíquico’.



CAPÍTULO 2 – O sintoma, do olhar ao ouvir: um conflito inconsciente endereçado ao

analista

Neste capítulo trabalharemos a noção de sintoma na teoria freudiana a fim de

encontrar os pontos de ruptura com o modo de pensar da psiquiatria do século XIX. Essa

ruptura funda um novo campo de pesquisas baseado na hipótese de que o aparelho psíquico

é dividido em diferentes instâncias e que o problema da histeria indica justamente a força

de algumas representações afastadas da consciência como geradoras de efeitos

sintomáticos. Desta forma Freud abre um campo para as pesquisas sobre a causa dos

sintomas muito mais do que apenas uma catalogação de suas variedades. A partir daí um

novo tipo de tratamento, pautado pelos efeitos do que ele chamou de transferência, passa a

ser possível. A histeria é afastada da noção de mentira patológica e se torna a pedra de

toque para a afirmação de que o sofrimento mental é resultado de determinadas

experiências vividas (efeito das representações) muito mais que de problemas orgânicos.

Desta forma Freud inicia sua delimitação dos limites entre as diferentes instâncias

psíquicas a fim de encontrar o jogo de forças que caracteriza os diferentes tipos de

sofrimento mental. Além disso, ele desloca o terapeuta da antiga posição de observador

neutro – implicada na maneira pela qual os psiquiatras do século XIX abordavam o

sintoma – para compor uma nova estratégia clínica que o inclui como destinatário das

queixas do paciente. A partir daí surge a noção de transferência como uma atualização, na

clínica, das experiências vividas pelo paciente.

2.1 – Proposição fundamental de Freud: ‘há o inconsciente’

Num breve texto de Freud intitulado Cinco Lições de Psicanálise (1910/1980) o

prefaciador Durval Marcondes afirma que autor se inseriu nos estudos sobre a psiquiatria

de sua época, em 1876, pesquisando as histologias nervosas no laboratório de Fisiologia de

Ernst Brucke (1819-1892). Em seguida, quando formou-se em Medicina, em 1881, se

dedicou aos estudos de neuroanatomia como aluno do psiquiatra Theodor Meynert (1833-

1891). Publicou vários textos sobre afecções orgânicas do sistema nervoso como as afasias

e encefalopatias infantis (Freud, 1910/1980, p. 20). Durante os anos de 1885 e 1886 foi

aluno de Charcot e mais tarde, em 1889, acompanhou experiências de hipnotismo também

com o professor Bernheim. Em 1893 e 1895 publicou dois trabalhos juntamente com



Joseph Breuer, demonstrando especial interesse na psicopatologia da histeria.

Este texto sintético elaborado a partir de conferências realizadas por Freud em

território norte-americano, durante o mês de abril de 1909, tratou de condensar o

arcabouço teórico formado a partir de seus primeiros estudos sobre a histeria. Nesta síntese

ele afirma que a psicanálise conseguiu formar um vasto conhecimento sobre os processos

semiológicos e terapêuticos envolvidos no tratamento do sofrimento mental (1910/1980, p.

23), e que se por um lado ele havia aproximado suas discussões ao saber médico de sua

época, por outro lado o saber erigido pela psicanálise tendia a um progressivo afastamento

do campo de problemas específicos da medicina.

No trabalho intitulado Estudos sobre a histeria, Freud (1984/1987, p. 40) e Breuer

relatam que os casos de histeria convergiam inúmeros tipos de sintoma que não

apresentavam qualquer relação com uma causa orgânica, independente de sua gravidade e

tempo de duração. Os sintomas gerais eram: nevralgias, anestesias, contraturas, paralisias,

ataques histéricos, convulsões epileptóides, tiques, vômitos crônicos, anorexia,

perturbações da visão, entre outros.

Para exemplificar sua maneira de pensar os sintomas Freud (1910/1980)

demonstrou as características de um caso que foi tratado por Breuer: uma moça de 21 anos

chegou ao tratamento apresentando perturbações físicas e psíquicas sem indícios de uma

causa orgânica, mas que evidenciava intensos sofrimentos advindos de abalos emocionais.

O início de seu problema havia ocorrido durante a enfermidade de seu pai que

posteriormente o levou à morte. O aparecimento dos sintomas da filha impediu que ela

continuasse cuidando do pai ao pé do leito. Freud insistiu que para esta afecção clínica

havia um completo desamparo da fisiologia, da patologia e da anatomia (1910/1980, p.

25). Um indício de uma causalidade psíquica foi encontrado ao observarem que no

momento de aparição dos sintomas graves – os chamados ‘ataques histéricos’ – a paciente

realizava uma série de murmúrios e lamentações relacionados à ‘fantasias tristes’. A

primeira hipótese de Freud e Breuer era que os sintomas advinham da forte ‘excitação’

causada pela aparição dessas fantasias.

Através de um trabalho fundamentado na técnica da hipnose e da catarse, os

sintomas desapareciam. A catarse se referia ao processo de rememoração – com a

consequente exteriorização afetiva – dos eventos traumáticos que geraram sofrimento

psíquico. O acumulado de uma grande quota de afeto era liberado pelo processo catártico13

13 Rememoração com descarga de afeto.



e assim os sintomas que perduravam por anos de sofrimento desapareciam por completo.

Um bom exemplo de desmontagem do sintoma pela rememoração e catarse está

relacionado com o fato de que a referida paciente, desde o início de sua doença, não

conseguia beber água. Ao aproximar o copo dos lábios ela reagia como um hidrófobo; os

únicos líquidos que ingeria vinham de melões e melancias. Através da hipnose ela se

lembrou de um evento que lhe causou muito nojo: ao entrar no quarto de uma empregada

ela viu o seu cão bebendo a água contida num copo e sentiu uma forte repugnância, mas

por questões de convivência social deixou de relatar esse sentimento à empregada. Após a

lembrança deste evento, que tinha sido afastado de sua consciência, e da consequente

liberação do afeto a ele relacionado, o sintoma desapareceu: ela pediu um copo d'água e

bebeu de forma sedenta.

Esse procedimento pôde ser realizado numa forma de rememoração regressiva de

determinados eventos dos quais a paciente havia se esquecido e que tinham guardado uma

intensa quota de afeto. Os sintomas eram desmontados pela realização de catarses

relacionadas a traumas afetivos análogos e, de certa forma, repetidos, que tinham sido

vividos pela paciente. A partir dessa descoberta Freud pôde afirmar que os histéricos

sofrem de reminiscências (1910/1980, p. 28), e que a aparição dos sintomas tem relação

direta com a fixação do psiquismo aos traumas patogênicos do passado, demonstrando que

houve um processo de enlatar as emoções que por algum motivo não poderiam estar

presentes de forma consciente (Freud, 1910/1980, p. 29). Este tipo de hipótese abriu

caminho para a idéia de que o tratamento das histerias deveria se preocupar com a

historicidade (fatos da vida) do paciente, tentando encontrar os eventos afetivos

desagradáveis que foram afastados da consciência.

Nos Estudos sobre a Histeria (1894/1987, p. 42), Freud já indicava que traduzir os

afetos em forma de palavras libera a força que causa o sintoma. Lembra ainda que outros

autores já investigavam esse mesmo fenômeno na clínica, como Binet e Janet ou Moebius

e Strumpbell. Todos estes já haviam interpretado o fenômenos histéricos como um

‘sofrimento pelas reminiscências’.

Freud (1894/1987) afirma que uma ‘divisão da consciência’ acha-se presente em

todos os tipos de histerias, pois a memória dos eventos traumáticos não fica à disposição

do paciente. Lembra também que tanto Binet quanto Janet já haviam afirmado que a

divisão da consciência é o fenômeno básico da neurose. Nesta época ele chamava essa

divisão de consciência de ‘estados hipnóides’, parecido com o sonambulismo ou

sonolência. São estados em que a lembrança se mantém conservando sua força e, por isso



mesmo, realizando sintomas sem que o paciente perceba sua causa (1894/1987, p. 48-49).

O sintoma, neste sentido, seria a somatização das representações envolvidas nos estados

hipnóides. Posteriormente esses estados foram chamados de ‘inconscientes’, indicando a

construção da primeira tópica freudiana do aparelho psíquico: divisão do psiquismo em

instâncias ‘consciente, pré-consciente e inconsciente’. Esta tópica será revista e alterada

mais tarde, por Freud, como veremos no Capítulo 3.

Concordando com Charcot, Freud reafirma a existência de fases distintas de

manifestação dos sintomas histéricos. A primeira fase foi chamada de epileptoide, a

segunda apresentava os movimentos amplos e bruscos, a terceira fase compreendia as

atitudes passionais – fase alucinatória – e a quarta fase foi chamada de delírio terminal ou

grande ataque. De acordo com Freud (1894/1987) os outros sintomas seriam combinações,

isolamento ou ausência entre essas quatro fases.

Freud demonstra seu interesse principal pela fase alucinatória, quando ele encontra

restos de lembrança importantes no desencadeamento da histeria. Seja em relação a um

trauma isolado, ou traumas parciais, ou ainda alguns fatos relevantes vividos em estado de

sonolência (estado hipnóide), Freud via na fase alucinatória uma maneira do paciente

reviver os momentos fundamentais da formação da neurose. Apesar de que também nas

outras fases da manifestação sintomática da histeria era possível entrever algumas

lembranças que remetiam à experiência traumática.

Um bom exemplo foi tomado por Freud (1894/1987, p. 51): havia um funcionário

de certa empresa que sofreu muitas injúrias e tomou um golpe de bengala do seu patrão.

Depois deste evento (ocasião em que o paciente não teve oportunidade, ou não quis reagir),

passou a sofrer ataques nos quais caia no chão e tinha acessos de raiva. Sob hipnose pôde-

se perceber que no ataque o paciente estava alucinando o julgamento no qual não teve

êxito sua tentativa de receber a reparação pelas injúrias feitas pelo patrão. A partir daí

Freud indica que os fenômenos motores são formas de reação universais (espernear, agitar

os braços, gritar, como os bebês fazem). Neste momento Freud está pronto para afirmar

que as lembranças isoladas podem se associar entre si e formar complexos de

representações mais ou menos organizadas formando os rudimentos de uma ‘segunda

consciência’ de onde o paciente atua. Mais uma vez vemos a noção de inconsciente ser

formada como algo que toma a vida psíquica do paciente sem que ele o saiba. Não

podemos esquecer, porém, que o tratamento visa levar o paciente até esse lugar de onde

vem as formações sintomáticas e mostrar que ali ele é responsável pela causa de seu

próprio sofrimento.



O curso de uma histeria, de acordo com Freud, pode ir de ataques isolados até o que

ele chamou de histeria aguda, quando o inconsciente ‘assumiria o controle’ da vida

psíquica do paciente. É possível que os pacientes até consigam observar conscientemente a

manifestação dos sintomas, mas as ideias que o causaram ainda continuam desconhecidas

para eles. O tratamento proposto por Freud a partir da noção de associação de ideias põe

termo à força atuante da representação que não fora ab-reagida no primeiro momento, ao

permitir que seu afeto encontre uma saída através da fala e submete essas representações

a correções associativas ao introduzi-las na consciência normal (1894/1987, p. 53).

Afirma ainda que este método é radical, no sentido de que atua nas causas dos sintomas,

muito mais que a sugestão direta do método hipnótico (que seria um tratamento artificial).

Desta forma houve um primeiro delineamento do mecanismo histérico de formação

dos sintomas, sustentado pela divisão do psiquismo em duas instâncias distintas:

consciente e inconsciente. A instância inconsciente surgiu como hipótese coerente

justamente pela existência de uma amnésia completa dos pacientes em relação aos fatos

vividos que tinham gerado os sintomas. Ao romper a amnésia e realizar a descarga

emocional relacionada ao fato esquecido, os sintomas cediam. Freud (1910/1980) mostra a

diferença de sua teoria em relação ao que Pierre Janet chamava de ‘fraqueza congênita do

poder de realizar síntese psíquica’. A divisão do psiquismo e a consequente dissociação da

personalidade causada pela amnésia de fatos vividos com excessiva carga de afeto

desagradável não se trata de um déficit psíquico, mas antes está na base da formação do

psiquismo tanto de pessoas ditas normais quanto dos pacientes que apresentavam quadros

clínicos de histeria.

Freud (1910/1980) pensa também a relação formal do sintoma com outras

formações do inconsciente, como o chiste e o sonho. Um exemplo que ilustra a

aproximação entre o sintoma e o chiste é o caso de dois comerciantes canalhas que

decidem pedir ao mais importante pintor de sua região que fizesse dois quadros para serem

colocados numa sala, a fim de introduzi-los no circuito da ‘alta sociedade’. Os quadros

ficam belíssimos e são colocados um ao lado do outro. Ao chamarem um eminente crítico

de arte para dar seu parecer sobre as obras, olhando para o vazio entre os dois quadros ele

faz uma expressão de descontentamento e solta a pergunta chistosa: ‘onde está o

redentor?’. Dessa forma foi realizada uma associação indireta dos ‘figurões’ dos quadros

aos dois ladrões que ladearam Jesus Cristo no momento de sua crucificação. Não foi

necessário expressar diretamente sua opinião sobre os dois comerciantes, mas o recado foi

dado do mesmo jeito, de forma cômica. Da mesma forma os sonhos, tomados por Freud



como a ‘estrada real para o inconsciente’, realizam associações de imagens que revelam de

forma indireta os desejos inconscientes do sonhador. Sonhos, chistes, esquecimentos

corriqueiros, dessa forma, podem ser tratados como vias de satisfações substitutivas de

desejos reprimidos14.

Essa maneira de pensar as formações do inconsciente, como sonhos, chistes e

lapsos de memória, permitiu que Freud mostrasse que não se pode afirmar a existência de

pessoas que não estão submetidas às repressões de determinados desejos. Todas essas

formas de tropeços cotidianos representam o retorno de algo que foi afastado por causar

desprazer à consciência, mas que continuam a exercer sua força através de manifestações

substitutivas de satisfação. Essa teoria realiza uma reviravolta na diferença entre normal e

patológico, pois na própria formação do aparelho psíquico está envolvida a divisão do

psiquismo e a formação de satisfações substitutivas. Os impulsos sempre encontram suas

vias de satisfação, principalmente pela formação do sintoma. Em termos de psiquismo, não

existe casualidades, mas sim causalidades inconscientes. O sintoma, assim como o sonho, é

considerado como deformação de desejos duradouros e reprimidos, ou seja, expressões

deformadas de um conflito inconsciente.

Dois mecanismos psíquicos se delineavam para Freud em suas observações. Por um

lado, o conceito de ab-reação dava conta de explicar a transformação de uma excitação

aflitiva em sintomas somáticos. Freud utiliza os recursos da linguagem comum para

expressar suas conclusões: por exemplo, no ato de ‘desabafar pelo pranto’ ele encontra

uma forma de compreensão linguística para o fato observado na clínica em que o paciente

libera energia aflitiva pela via da manifestação somática. Afirma ainda que a linguagem

serve de substituto para a ação (ab-reação como efeito catártico) e que se não houver

qualquer tipo de ação (lágrimas, palavras ou atitudes) o fato traumático preserva sua

tonalidade afetiva do início (Freud, 1894/1987, p. 44). Esse mecanismo pode ser pensado

como o fundamento da noção de conversão, que cria os sintomas nas histerias.

Por outro lado, como outra forma de liberar a energia reprimida por uma

experiência desprazerosa, Freud indicou que a lembrança pode penetrar no complexo de

associações, entrar em confronto com outras ideias e se sujeitar a um processo de

retificação. As experiências que ainda guardavam por um longo tempo seu ‘vigor e

colorido afetivo’ não estavam à disposição do paciente, não se prestavam ao trabalho de

14 Utilizaremos o termo repressão para caracterizar o ato de ‘afastar da consciência’ os componentes de um
desejo que não encontrou vias de satisfação na realidade. Mais tarde substituiremos essa noção pela função
do recalcamento, que ainda não tinha sido completamente delineada na época que estamos tratando.



associação e retificação. Era necessário o trabalho terapêutico-analítico para aproximar o

paciente dessas representações e posteriormente liberá-las através da associação de idéias.

O conceito de associação livre guarda relações próximas com esta maneira de pensar a

liberação de energia reprimida. Novamente estamos vendo como a noção de lembranças

traumáticas foi colocada como fundamento nosológico das histerias e a noção de

deslocamento indica o próprio processo de associação livre como meio de retificação dos

modos de dizer sobre os desejos inconscientes. O desejo inconsciente de mostra pelas vias

de deslocamentos sucessivos de idéias. Mas o mecanismo de deslocamento pode ser

utilizado também pelo psiquismo, por exemplo, nos casos de formação dos sintomas da

neurose obsessiva, que desloca o afeto de uma representação insuportável para outras que

lhes são próximas e aprisiona o paciente numa constante repetição dessas ideias

sobreinvestidas. O trabalho analítico se ocuparia então de conduzir o paciente à associação

livre e refazer as ligações entre as ideias recalcadas e aquelas que compõem o envoltório

do sintoma obsessivo.

Desde o início de formação da teoria psicanalítica Freud se dedica a encontrar quais

são as causas (etiologia) dos sofrimentos psíquicos. Nas Conferências de 1910/1980 Freud

afirma que existe uma presença maciça de conteúdos ideacionais recalcados relacionados à

vida sexual infantil do paciente. Tanto os sintomas mórbidos quanto os mais leves, estão

sustentados pelo afastamento de lembranças traumáticas que se desenrolaram durante a

estruturação psíquica da criança. Chegou a chamar esses desejos reprimidos de ‘desejos

patogênicos’, devido à hipótese de serem eles a causa inaugural da formação dos sintomas

histéricos. Pelo acúmulo de experiências clínicas Freud pôde afirmar que a etiologia das

neuroses está fundamentada na repressão de ‘impressões da vida erótica do doente’, ou dos

‘componentes instintivos eróticos’. O paciente resiste à rememoração desses desejos por

serem carregados de afetos desagradáveis à consciência, e assim eles continuam fazendo

sintomas na vida psíquica.

O traçado etiológico dos estudos de Freud caminha para a afirmação de que são os

fatos da infância que explicam a sensibilidade para traumatismos futuros e que só

descobrindo esses ‘restos de lembranças’ é que se pode afastar os sintomas. Sonhos e

sintomas, para Freud (1910/1980, p. 49), são as realizações de desejos duradouros e

reprimidos da infância, de conteúdo sempre sexual. Demarca, assim, a prevalência da

atividade sexual infantil como formadora do psiquismo e dos sintomas.

Como obstáculos ao desenvolvimento da teoria psicanalítica Freud (1910/1980)

afirma que existiu uma dificuldade em se aceitar o determinismo psíquico da formação de



sintomas pelo desconhecimento das singularidades dos processos inconscientes. Afirma

também que o desejo enquanto inconsciente tem muita força, mas que tende a enfraquecer

quando o paciente toma consciência deles. No inconsciente não há contradição, segundo

Freud, e por isso mesmo as ideias recalcadas continuam a se investir de força e precipitam

a formação dos sintomas. Outra característica do inconsciente, que já podemos apontar, é a

plasticidade dos componentes sexuais, que podem ser deformados indefinidamente até que

encontrem uma via de satisfação possível para a consciência (principalmente pela via do

sintoma).

2.2 – Há resistências ao trabalho de análise

Freud percebeu um esforço do psiquismo em manter as lembranças desagradáveis

afastadas da consciência. Nos primeiros anos de seus escritos sobre a histeria ele ainda

afirmava que essa força advém do eu e mantém afastadas as lembranças desagradáveis. O

conceito de eu nessa época ainda estava intimamente associado à noção de consciência.

Mais tarde, com seu trabalho intitulado O eu e o isso (1922/1987), Freud retifica essa

relação do eu com a consciência ao afirmar que uma grande porção do que chamamos de

eu é inconsciente, desfazendo assim a relação direta entre a instância psíquica eu e a

característica de algo ser consciente. Trilharemos, portanto, o percurso inaugural da noção

de resistência como essa força que advém do eu e mantém determinadas lembranças

afastadas da consciência.

O trabalho terapêutico de remoção dos sintomas encontrava indícios de uma forte

resistência do paciente no sentido de rememorar os fatores traumáticos que foram afastados

da consciência. Durante os trabalhos clínicos de Freud com Breuer, o artifício da hipnose

como precipitante da catarse realizou inegáveis avanços que possibilitaram o surgimento

da hipótese do inconsciente, mas Freud afirmou que foi necessário encontrar outros meios

de vencer a resistência, já que nem todos os pacientes tinham a possibilidade de serem

hipnotizados. Além disso, a técnica da hipnose não rompia as resistências, mas mantinham-

nas afastadas por um certo tempo e acumuladas no que ele chamou de ‘confins do

psiquismo’. A prática da hipnose, para Freud, ainda guardava, por esses motivos, algo de

um misticismo misterioso com dificuldade de aplicação por parte de outros terapeutas.

A importância do conceito de resistência trabalhado por Freud nesses primeiros

estudos sobre a histeria se relaciona com a formação do conceito de recalque, como a

manifestação de uma força de repressão do conteúdo representacional associado a afetos



desagradáveis. O sintoma, por sua vez, aparece como um ‘retorno do recalcado’, indicando

que as forças de repressão das idéias e afetos envolvidos em situações traumáticas

fracassaram. Os sintomas são manifestações disfarçadas do complexo representacional

afastado da consciência, mas que continuam a exercer incômodo para o paciente sem

deixar evidente as causas de seu aparecimento. O psiquismo continua se comportando com

um ‘não querer saber disso’, mas os efeitos desse ‘não querer saber’ trazem consigo toda a

carga de afeto desagradável que não pode ser recalcada. A idéia relacionada ao evento

traumático pode ser afastada da consciência, mas o afeto a ele relacionado não pode ser

recalcado: ele aparece como sobreinvestimento de energia na forma de sintomas.

Para caracterizar o processo geral de formação dos sintomas Freud (1910/1980)

utiliza um recurso bastante divertido. Ele imagina que no auditório onde acontece sua

conferência, se tivesse presente uma pessoa desagradável que atrapalha o bom andamento

de sua fala, ele poderia pedir que algumas pessoas o levassem para o lado de fora e se

sentassem perto da porta, como vigilantes, para que ele não retornasse. Caso essa pessoa

desagradável continuasse batendo na porta, gritando, fazendo confusão do lado de fora, a

conferência estaria comprometida da mesma forma. Assim acontece com os sintomas: o

conteúdo carregado de afeto desagradável é enviado para o inconsciente pelo processo de

recalcamento, mas o afeto continua a fazer ‘barulhos desagradáveis’. A função do

psicanalista, então, seria como um negociador que vai ao lado de fora da sala, conversa

com a pessoa desagradável e diz que lhe será permitida a entrada desde que ele se

comporte de uma maneira que não afete o andamento da fala do conferencista. Se a pessoa

aceita o acordo, ele pode novamente retornar e a conferência seguir seu rumo.

Os sintomas, como formações substitutivas da idéia recalcada, enganam o eu e

permitem que o afeto associado ao recalcado continue a trazer desprazer para a

consciência. O trabalho do analista seria então desfazer o disfarce do sintoma pela análise

das resistências que impedem que tais idéias assomem à consciência. Freud (1910/1980)

entende ainda que quanto maior é a resistência que mantém a idéia afastada da consciência,

maior é a capacidade de disfarce do sintoma (deformação). Afirma também que a técnica

da hipnose ou da pressão na testa, com a sugestão de que o paciente irá se lembrar dos

fatos traumáticos depois que ele retirasse o dedo de sua testa, se mostraram muito

precárias. Por outro lado, percebeu que ao pedir que o paciente fale livremente sobre seus

sintomas e sobre sua historicidade, as resistências são vencidas paulatinamente sem a

necessidade de introdução de um recurso hipnótico ou de sugestão.

Nos Estudos sobre a Histeria (1894/1987) Freud e Breuer já se dedicam a buscar a



etiologia dos fenômenos histéricos. Para Freud era necessário encontrar o fato que teria

provocado a primeira aparição do sintoma, que ele chamou de causa precipitante (p. 39).

Trata-se, neste momento da teoria, de uma experiência que o paciente não gosta de discutir

ou é incapaz de recordar. A operação psicanalítica fundamentada na rememoração de

experiências traumáticas foi chamada de ‘análise das resistências’. Durante os ataques

histéricos o paciente está alucinando o mesmo evento que provocou o primeiro deles. Uma

grande variedade de sintomas somáticos era apresentada pelos pacientes e a formação dos

sintomas se assemelhava a uma espécie de simbolização da experiência.

No trabalho de 1894/1987 Freud afirma que deveríamos ampliar a noção de trauma

psíquico para todos os tipos de histeria, pois havia analogia entre suas patogêneses: eventos

traumáticos não simbolizados na vida psíquica. A aparição dos sintomas respondia às

reativações de traumas parciais, indicando que múltiplas causas concorriam para a

formação do quadro clínico. Cada um desses traumas parciais deveria ser rememorado até

que o último evento traumático pudesse liberar sua força pela via da associação de idéias,

que liberava a grande quantidade de excitação retida no aparelho psíquico.

Para Freud, nesta época, o eu protege o sintoma (resiste a se lembrar) e impede o

abandono das satisfações substitutivas por causa do prazer imediato causado pela regressão

inconsciente. O paciente se recolhe ao mundo de fantasias pelo impedimento da realização

desses desejos na realidade. Como outra saída para os conflitos inconscientes ele aponta

para a noção de sublimação, que seria a capacidade de transformar essas quantidades de

energia sexual em outro tipo de trabalho que não seja a formação de sintomas, como as

artes e ciência. Para ele, todos os tipos de atividades que não apresentam diretamente seu

objetivo de realização de desejo sexual são formas sublimadas de desejos inconscientes. A

sublimação seria uma saída mais apropriada que a regressão para lidar com os desejos

recalcados. Assim Freud pôde afirmar que não existem diferenças entre pessoas sadias e as

adoecidas, pois todos estão subordinados à atividade inconsciente como baliza para a

consolidação de sua vida futura (1910/1980, p. 57).

Uma das retificações realizadas nos conceitos de resistência e inconsciente está no

texto Repetir, recordar e elaborar (Freud, 1914/1987). Ele mostra que o estudo e

tratamento das psicopatologias, descritivamente, continuam sendo o trabalho de

preenchimento das lacunas da memória e, dinamicamente, superando as resistências devido

ao recalque. No início da invenção da psicanálise a hipnose se mostrou como ferramenta

eficaz pelo menos para isolar e mostrar a possibilidade de tornar consciente algumas

lembranças inconscientes (1914/1987, p. 194). Mas Freud lembra também que esquecer é o



mesmo que interceptar. O paciente apresentava conclusões, através da análise das

resistências, que indicavam que aquilo que ele descobria não era inteiramente novo, mas

algo que ele sempre soube, mas nunca havia pensado nisso (1914/1987, p. 194). Revelava

até mesmo um desapontamento por não haver grandes novidades. Os casos de histeria de

conversão15, para Freud, evidenciavam esse desejo de esquecer, de não querer saber nada

disso. Avaliando ainda a função do que ele chamou de ‘lembranças encobridoras’ ficou

mais claro as restrições implicadas nesse desejo de esquecer. Essas lembranças eram como

colagens, montagens de memória que resguardavam o que é essencial no fundamento da

doença. Freud chega até mesmo a afirmar que não apenas algo, mas a totalidade do que é

essencial na infância ficava retido nas lembranças encobridoras. E a relação dos ‘anos

esquecidos’ com as lembranças encobridoras seria a mesma que se apresenta nos sonhos,

quando o material do sonho representa e ao mesmo tempo esconde os pensamentos

oníricos. A revelação do sonho pode ser pensada como um ‘velar de novo’, um re-velar das

lembranças que o paciente desejou esquecer.

Não podemos determinar se o recordar implicado no trabalho analítico é acessar

algo que foi esquecido, pois nunca foi notado, nunca teve a característica de ser consciente.

O recordar independe da lembrança dos ‘fatos’, mas representa o caminho trilhado pelo

desejo do paciente. Nos casos de neurose obsessiva, por exemplo, o paciente destrói as

vinculações de pensamento ao deixar de tirar soluções corretas e isolar lembranças, de tal

forma que seria impossível levar o paciente a se recordar de lembranças remotas de sua

infância. Mas durante a associação livre ele remonta as possibilidades de preenchimento de

lacunas apresentadas pelos seus próprios sintomas, que são formas de repetição do conflito

inconsciente (1914/1987, p. 195).

Como vemos, o trabalho clínico de Freud e suas extrapolações teóricas permitiram

a criação de determinados conceitos que subverteram termos utilizados de forma comum,

como o inconsciente e a resistência. Estes conceitos foram criados e retificados

progressivamente para dar conta dos processos envolvidos na formação geral do psiquismo

e principalmente na formação dos sintomas clínicos.

2.3 – A transferência como resistência e condição de tratamento

Freud percebeu ainda que existe uma formação do inconsciente que ele denominou

15 Histeria de conversão: tipo de histeria que se manifesta principalmente pela via da somatização.



de transferência. Esta formação diz respeito a uma atualização, na figura do terapeuta, dos

sentimentos do paciente endereçados aos seus primeiros cuidadores na vida – geralmente

os pais ou irmãos. Percebe que existem determinadas formas de afeto que não fazem

sentido de estarem presentes na relação entre terapeuta e paciente. Afetos de amor e ódio se

faziam presentes nas sessões da análise e pareciam ser a atualização dos sentimentos que o

paciente devotou aos seus pais e que foram reprimidos durante a infância. O analista servia

de suporte a esses sentimentos e permitia a ‘rememoração em ato’ desses complexos

afetivos.

Somente através desse artifício transferencial, desse ‘tratamento sob transferência’,

os sintomas podiam ceder e o sujeito se recordar de determinadas fantasias recalcadas. Pela

interpretação da transferência, mostrando ao paciente, por exemplo, que ele estava agindo

como se estivesse na presença de seus pais, o paciente podia perceber os efeitos das

fantasias inconscientes. Os sintomas se apresentavam como precipitados de anteriores

eventos amorosos, e somente na elevada temperatura da transferência podem se dissolver

em outros produtos psíquicos (Freud, 1909, p 57). De acordo com Freud, no texto citado,

Ferenczi chegou a chamar o psicanalista de ‘fermento catalítico’, pois é através da

transferência, como forma de manifestação das fantasias inconscientes, que o sintoma pode

ser desmontado. Através da fala livre do paciente num tratamento sob transferência as

resistências poderiam ser interpretadas e vencidas, uma a uma, sem a necessidade de

aplicação dos recursos hipnóticos e da sugestão. Freud lembra ainda que a psicanálise não

cria a transferência, pois ela existe em todo tipo de relação humana, mas apenas se utiliza

dela no tratamento tornando-a consciente, fazendo com que os desejos e fantasias percam

sua capacidade de proliferação dos sintomas enquanto estão reprimidos no registro do

inconsciente.

No texto A dinâmica da transferência, Freud (1912/1987) mostra que o fundamento

da transferência é um certo clichê estereotípico (ou vários deles) que está sendo

constantemente repetido, reimpresso, na vida do paciente a cada vez que as circunstâncias

externas e os tipos de objetos amorosos permitam. A transferência pode ser pensada como

um método específico próprio para conduzir-se na vida erótica (p. 133); e quando a

necessidade que alguém tem de investir sentimento de amor não é inteiramente satisfeita

pela realidade, ele está fadado a se aproximar de qualquer nova pessoa que encontre com

ideias libidinais antecipadas (Freud, 1912/1987, p. 134).

Essa noção de investimento Freud chamou de catexia, e o psicanalista em situação

de análise entra como mais um dos objetos que compõem a cadeia de objetos



anteriormente investidos pelo paciente, já que a situação de análise é iniciada por alguém

que está de certa forma insatisfeito com sua própria vida: A catexia incluirá o médico numa

das séries psíquicas que o paciente já formou (Freud, 1912/1987, p. 134). É necessário

lembrar que essas séries são compostas por elementos inconscientes e buscam sua

expressão na fantasia e na realidade.

Porém, ao mesmo tempo em que a transferência se situa num plano em que a

análise é possível (psicanálise é um tratamento sob transferência), ela pode se manifestar

com uma das mais fortes resistências ao progresso da análise. Freud se dedica a investigar

as maneiras do analista se desvencilhar das resistências da transferência sem, contudo,

tender para o extermínio daquilo que permite o andamento do tratamento.

Para pensar nesse conflito lógico da transferência entre resistência e condição,

devemos lembrar as características que Freud indica como componentes de variados tipos

de transferência. Ele afirma que existe uma transferência positiva, que é a confiança que o

paciente deposita no psicanalista e no seu método de tratamento. É o tipo de transferência

que melhor pode colaborar na manutenção da regra fundamental da análise: a associação

livre. O paciente sente que pode confiar no analista e sua figura inspira coragem para

trilhar os tortuosos caminhos das conexões inconscientes que sustentam o enigma de seu

desejo (Freud, 1912/1987, p. 140). Por outro lado, a transferência pode ser elevada de tal

forma que o paciente não mais distingue o sentimento de confiança do sentimento de amor

erótico pela pessoa do analista. Freud chamou de ‘transferência erótica’, quando o paciente

deixa de dar atenção à associação livre para insistir em declarações de amor em relação ao

analista; o paciente paralisa o tratamento de tal forma que a única coisa que ele ouve da

parte do psicanalista se transforma numa tentativa de descobrir indícios de recusa ou aceite

de sua demanda de amor. Essa forma de transferência seria a primeira maneira pela qual

Freud pensa estar diante da face de resistência que compõe essa mola do tratamento

analítico: Por mais dócil que tenha sido até então, ela perde toda a compreensão do

tratamento e todo o interesse nele e não falará ou ouvirá a respeito de nada que não seja o

seu amor, que exige que seja retribuído (Freud, 1924/1987, p. 211)16.

Outra forma de resistência seria a transferência negativa. Quando o trabalho

analítico se aproxima de determinados complexos inconscientes, as resistências que foram

16 A transferência como resistência pode ser analogicamente descrita por uma atitude pouco desportiva que
surgiu nos ringues de boxe: o clinch. O lutador, quando está exaurido pela luta desgastante e não tem forças
para bater ou se defender joga todo o peso do corpo para o lado de seu oponente, na espécie de um abraço
que impede o prosseguimento do embate.



utilizadas para manter o recalcado afastado da consciência (assim como no caso anterior)

são fortalecidas e aparecem sob a forma de recusa daquilo que o analista diz. Sentimentos

de raiva, desprezo e desconfiança passam para o primeiro plano das sessões, como

repetição dos mesmos modos com os quais o paciente lidou quando se deparou com

determinadas frustrações que dirigiam aquelas idéias desagradáveis para o registro do

inconsciente (Freud, 1912/1987, p. 141). Ele lembra ainda que onde a capacidade de

transferência tornou-se essencialmente limitada a uma transferência negativa, como é o

caso dos paranoicos, deixa de haver qualquer possibilidade de influência ou de cura

(Freud, 1912/1987, p. 142).

Tanto para a transferência negativa quanto para a erótica, Freud indica a

interpretação analítica como o meio mais eficaz de fazer retornar o paciente para o

caminho da associação livre. Demonstrar ao paciente que ele está repetindo antigas formas

de defesa contra algumas representações que ele não suporta pode ser um meio eficaz para

‘manejar a transferência’. Assim como se manter abstinente em relação à retribuição dos

afetos direcionados a ele; o tratamento ocorre em ‘regime de abstinência’. Essa abstinência

não implica em bloquear as manifestações da transferência simplesmente dizendo que são

‘irreais’, instigando o paciente a suprimi-las, recusar ou sublimar seu desejo. Isso seria

como se: após invocar um espírito dos infernos, mediante astutos encantamentos,

devêssemos manda-lo de volta para baixo, sem lhe haver feito uma única pergunta (Freud,

1924/1987, p. 213). Essa repetição de complexos inconscientes é típica das neuroses, e não

apenas da situação analítica, a qual devemos questionar e permitir que o analisante realize

suas elaborações.

O importante é que nos deparamos com essas formas de resistência durante todo o

tratamento: quando nos aproximamos de um complexo patogênico, a parte desse complexo

capaz de transferência é empurrada em primeiro ligar para a consciência e defendida com

a maior obstinação (Freud, 1912/1987, p. 138). Freud salienta ainda que esses elementos

utilizados como possibilitadores da transferência não devem ser pensados como de grande

importância patogênica, mas que antes a resistência utiliza de uma supervalorização deles

para continuar impedindo o acesso a determinadas representações que constituem o real

núcleo da questão. Esses elementos transferenciais aparecem porque satisfazem a

resistência; e as resistências devem ser combatidas uma a uma para o andamento da

análise. Isso faz Freud afirmar que em psicanálise todo conflito deve ser combatido na

esfera da transferência (p. 139).

De qualquer modo, qualquer tipo de sentimento atualizado nas sessões de análise



remonta às fontes do desejo que são o alvo de nossas investigações; indicam o caminho

trilhado pelo desejo do paciente e suas formas de defesa em relação às frustrações advindas

da insatisfação desses desejos. Por isso mesmo que até a transferência pode ser pensada

como atualização de conflitos inconscientes e mesmo assim deve ser mantida no plano da

análise como um recurso indispensável. Porém, a resposta que o analista deve se colocar

para os fenômenos da transferência estão ligadas ao que Freud chamou de ‘abstinência’: o

tratamento ocorre em função da frustração do analista em relação à tentativa do paciente

em inseri-lo na composição de sua demanda de amor: Já deixei claro que a técnica

analítica exige do médico que ele negue à paciente que anseia por amor a satisfação que

ela exige (Freud, 1924/1987, p. 214). A partir daí, o paciente abrirá o caminho para as

raízes infantis de seu amor (p. 216). Do contrário o paciente teria êxito em continuar

repetindo (atuando) na vida real o que apenas deveria ter lembrado, reproduzido como

material psíquico, e mantido dentro da esfera dos eventos psíquicos.

O psicanalista suporta esse lugar de endereçamento do sintoma, mas se abstém de

qualquer tipo de reciprocidade e continua a realizar esforços no sentido de desvendar as

resistências que foram acionadas pela ativação de complexos inconscientes: Não se deve

esquecer que são precisamente eles [os fenômenos da transferência] que nos prestam o

serviço inestimável de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e

esquecidos do paciente (Freud, 1912/1987, p. 143).

Como vemos a psicopatologia freudiana recorre à análise do percurso dos desejos

inconscientes como forma de liberação da força causadora dos sintomas. Sua técnica de

trabalho é a retificação subjetiva, que leva o sujeito ao registro onde se encontram suas

determinações e possibilita a transformação de uma posição subjetiva antiga, repetida e

resistente. A psicopatologia se distancia da Medicina e dos laboratórios de pesquisas

anatomopatológicas para fundar um novo campo de conhecimentos psicológicos. O

terapeuta sai de sua posição neutra e entra numa espécie de jogo de forças travada entre os

desejos inconscientes e as resistências que lhe opõe o caminho. Assim ele inicia o estudo

das determinações do aparelho psíquico dividido entre uma instância consciente e outra

inconsciente que gera efeitos no corpo e no psiquismo. A noção de aparelho psíquico foi se

mostrando cada vez mais elaborada e prenhe de detalhes importantes para o campo das

psicopatologias no século XX. No próximo capítulo percorreremos o caminho de formação

de uma teoria geral sobre o os modos de funcionamento do aparelho mental a fim de

encontrar novas contribuições freudianas para o campo da psicopatologia além dos

conceitos de sintoma, inconsciente, resistência e transferência.



CAPÍTULO 3 – O funcionamento do aparelho psíquico

Neste capítulo investigaremos a teoria freudiana sobre o funcionamento do aparelho

psíquico (ou mental) em seus aspectos dinâmicos e econômicos. Esta teoria descreve um

modo de estruturação do psiquismo marcado pelas restrições impostas pela realidade e

impulsionado pela força de desejos que reconhecem impedimentos mas ao mesmo tempo

cria caminhos substitutivos para sua satisfação. Desta forma poderemos compreender o

modo pelo qual Freud pensa as psicopatologias: por mais que esteja presente um aspecto

determinista das causalidades psíquicas ele recoloca o campo da psicopatologia como um

problema de ordem ética, ou seja, relativo aos caminhos trilhados pelo desejo inconsciente

e aos posicionamentos subjetivos perante aquilo que o paciente não pode evitar.

O problema da determinação psíquica é um tema importante da teoria freudiana. Se

por um lado Freud afirma que o inconsciente determina as formas com as quais o sujeito

lida com as situações cotidianas, esse mesmo inconsciente foi formado por uma espécie de

‘seleção de representações’ que é de responsabilidade exclusiva do sujeito. Se é necessário

levar o sujeito a rememorar e reelaborar suas determinações psíquicas é porque ele mesmo

é o autor de seus dramas e distribuidor de suas inibições. O paradoxo entre escolha e

determinação não pode ser resolvido pois Freud indica um inconsciente que age sem o

sujeito saber como e ao mesmo tempo ele é o responsável por si mesmo La onde ele não

pensa, ou, pelo menos, elabora inconscientemente. Por mais que seja possível pensar o

aparelho psíquico a partir de suas características de estruturação, ele conserva uma

indeterminação que sempre depende de uma arbitrariedade do sujeito. Aí estaria a abertura

para a singularidade na estruturação do psiquismo.

Desse modo, nosso estudo sobre a psicopatologia não abre mão de ser localizado no

campo ético de problemas, pois a psicopatologia depende de uma estruturação que é de

responsabilidade subjetiva e não responde a critérios externos de montagem. Essa

diferença já tinha sido introduzida por Freud quando falamos da questão do sintoma: antes

de extirpar o sintoma Freud pega a via de decifrá-lo, já que ele conserva suas relações com

o desejo do sujeito e com suas formas de orientação no mundo. Psicopatologia freudiana é

uma questão de ordem ética.

3.1 – Dois princípios de funcionamento do aparelho mental



No texto intitulado Dois princípios de funcionamento do aparelho mental Freud

(1911/1987) se dedica a descrever os resultados de uma investigação que, segundo ele, se

tornou necessária no estudo das psicopatologias: a função do que ele chamou de ‘princípio

de realidade’. Ele afirma que toda psicopatologia tem como objetivo alienar o paciente da

vida real. A função do sintoma é afastar o paciente da realidade (em todo ou em parte) que

se tornou insuportável. Os casos de paranóia e os quadros clínicos englobados no grupo

das esquizofrenias – conceito trabalhado por Bleuler em 1911 – demonstram a radicalidade

desse afastamento da realidade. Segundo Freud, todo neurótico realiza o mesmo

afastamento com relação a fragmentos da realidade. A histeria já havia sido situada como

uma dissociação psíquica, que gera efeitos de fixação do paciente à experiência ou

fantasias de traumas afetivos. Os conceitos de deslocamento e condensação trabalhados por

Freud se constituíram como mecanismos de formação dos sintomas, deslocando ou

condensando quotas de afeto nas representações psíquicas que geravam desprazer à

consciência por estarem envolvidas com alguma situação de frustração ou pelo

impedimento da realização de desejos.

O chamado ‘princípio de prazer/desprazer’ já era utilizado por Freud para explicar

os processos mentais inconscientes (exemplos dessa função são os sonhos e as tendências a

nos afastarmos de impressões aflitivas). O aparelho psíquico subordinado ao princípio de

prazer se ocupa da tentativa de reinstalar o estado de repouso que foi perturbado pela

aparição de necessidades internas. Assim a pessoa alucina o objeto de seu desejo, acessa

mentalmente a impressão de um objeto que havia causado prazer anteriormente. Nesse

sentido, tudo que havia sido pensado (e Freud coloca o pensamento como manifestação do

desejo) pode ser apresentado como objeto de maneira alucinatória. Porém, a ausência de

satisfação com a experiência alucinatória faz o parelho decidir tomar concepção das

circunstâncias externas e empenhar-se em realizar nelas uma alteração real. Daí o que se

apresenta à mente não é mais apenas o agradável, mas as impressões da realidade, mesmo

que sejam desagradáveis. Assim Freud dá lugar ao que ele chamou de ‘princípio de

realidade’, que de certa forma é uma duplicação do princípio de prazer. Após uma situação

de aumento de tensão a pessoa alucina o objeto de desejo; após a frustração com essa

alucinação ele toma consciência das condições externas que podem lhe aproximar da

satisfação real com algum objeto. Esses dois princípios dão lugar à noção de satisfação

pulsional (no princípio do prazer, pela via da alucinação do objeto) e a realização do desejo

(no princípio de realidade, pela via do campo perceptivo). Ou ainda podemos utilizar as



noções freudianas de pulsões17 sexuais e pulsões do eu, respectivamente a cada uma dessas

duas satisfações.

A partir do aparecimento do princípio de realidade a consciência estreita suas

relações com as qualidades sensoriais (e não apenas com o prazer). Esse estreitamento de

relações era formado, segundo Freud (1911/1987), pela pesquisa periódica do mundo

externo a fim de utilizar esses dados caso alguma necessidade interna surgisse. É a função

da atenção, que implica numa notação que se utiliza da memória. A consciência aparece

como uma instância imparcial que julga, a partir dos traços de memória, se determinadas

idéias são verdadeiras ou falsas em relação à realidade. Freud mostra, assim, que a reação

(atividade alucinatória criada pelo princípio do prazer) é substituída pela ação (atividade

motora que altera a realidade externa). O pensamento aparece como um meio de coibir a

descarga motora deslocando pequenas quantidades de afeto para o aparelho tolerar o

aumento de tensão, adiando a descarga. Se fosse apenas subordinado ao princípio do prazer

o pensamento deveria ser inconsciente, correspondendo às impressões de objetos e não

adquiriria qualidades perceptíveis à consciência até se ligarem a resíduos verbais.

Nesse sentido, Freud afirma que as pulsões sexuais se mantêm ligadas ao princípio

do prazer, pois se incumbem de montar fantasias, devaneios, como forma de abandono dos

objetos reais, e as pulsões do eu se ligam ao princípio de realidade. O auto-erotismo do

princípio de prazer permite o adiamento da satisfação real como os objetos através da

satisfação momentânea. Neste campo do inconsciente o recalque, segundo Freud

(1911/1987), mantém sua maior força, pois ele impede o acesso de determinadas idéias à

consciência no momento em que nascem caso elas causassem um desprazer para a

consciência. O pensamento consciente já é um encobrimento dessas idéias que sofrem

alterações para assomar à consciência. De acordo com Freud, esse é o ponto fraco do

aparelho psíquico, ponto de falha, já que pode até mesmo ser empregado para restituir ao

inconsciente alguns pensamentos que já haviam se tornado conscientes.

Freud (1911/1987) afirma ainda que essa demora em passar do princípio do prazer

ao funcionamento do princípio de realidade pode estar na raiz da disposição psíquica para

as neuroses. O conceito de esquizofrenia trabalhado por Bleuler em 1911 foi uma

17 O conceito de pulsão deriva da noção de impulso ou moção pulsional, como uma força que impele o
sujeito para a ação. No próximo capítulo nos deteremos de forma mais específica sobre a pulsão para
compreender seu aspecto sexual e mortífero uma vez que ela se dedica a manter constante um determinado
modo de satisfação alcançado anteriormente pelo sujeito, compondo o estudo sobre a etiologia das
psicopatologias.



construção teórica que levava em conta essa maneira de pensar o aparelho psíquico,

utilizando o termo ‘autismo’ para caracterizar o aprisionamento da vida psíquica em

determinados ‘complexos associativos’ que bloqueavam o contato dos pacientes com a

realidade. O termo ‘autismo’ era utilizado para caracterizar o radical afastamento da

realidade e a consequente satisfação pulsional especialmente pelo princípio do prazer. Essa

divisão do psiquismo foi um modelo utilizado por Freud nos Estudos sobre a histeria

(1894/1987); nas paranoias e na esquizofrenia essa fixação se mostra de maneira mais

radical.

Por um lado, delineia-se o que Freud chamou de eu-prazer, como um querer que

implica na obtenção de prazer e evitação do desprazer. Por outro lado há o eu-realidade,

que luta pelo que é útil e resguarda-se contra danos. Daí a função de duplicação do

princípio de prazer (um atuando no nível do inconsciente e outro atuando na realidade). O

princípio de realidade não depõe o principio do prazer, pelo contrário: é sua forma de

proteção. Um prazer momentâneo incerto dos resultados é abandonado para conseguir um

mais seguro.

Para ilustrar esses dois princípios de funcionamento do aparelho mental Freud

(1911/1987) utiliza metáforas presentes em diversas áreas como, por exemplo, a religião.

De certa forma o que a religião faz é emitir uma promessa de compensação futura para um

desprazer atual. Os praticantes conseguem renunciar à felicidade em vida pela promessa de

recompensa numa vida futura. Essa conquista do princípio do prazer e sua substituição

pelo princípio de realidade também é vista na função da educação. Uma quota de amor é

oferecida pelos educadores como recompensa pelo árduo trabalho a ser realizado pela

criança durante longos anos. A educação, para Freud, falha justamente quando a criança

acha que já possui este amor independente de qualquer coisa e não pode perdê-lo (criança

mimada), ficando aprisionada no princípio de prazer. No campo da arte também é possível

entrever uma metáfora da passagem de um princípio para o outro. O artista é aquele que se

afasta da realidade por achá-la insuportável, fantasia um mundo ideal, com objetos ideais,

alucina este mundo e o produz como obra de arte. Essa produção religa o artista com o

mundo real, e ele retorna do campo das fantasias como um herói, um rei, ou um criador,

pois suas obras são identificadas, inconscientemente, como reproduções dos mesmos

conflitos aos quais todos estamos subordinados: insatisfação com alguns fragmentos da

realidade.

Para Freud (1911/1987) o eu-prazer funciona pelo principio do auto-erotismo, e o

eu-realidade funciona pela vinculação a um tipo de amor chamado objetal. A escolha da



neurose, nesse sentido, dependerá da fase de estruturação da libido e do eu na qual a

inibição disposicional ocorreu. Em termos de formação do aparelho psíquico Freud afirma

que os processos inconscientes têm certo desprezo pela realidade, encaram os pensamentos

como realidade externa e ainda confunde desejo com realização, como acontece no

princípio de prazer. Daí a dificuldade de distinguir as fantasias inconscientes das

lembranças que se tornaram inconscientes: ele se defende dos pensamentos proibidos

assim como se defende da realidade externa geradora de frustração.

Freud chama atenção para não desprezarmos a função das fantasias na formação

dos sintomas. As fantasias mostram, assim como as lembranças encobridoras, que algo se

passa no campo do desejo que não pode ser suportado pelo paciente. O trabalho de análise

deve se direcionar para a reconciliação com tais desejos, numa maneira de dizer melhor

sobre aquilo que aparece como uma lembrança ou fantasia insuportável. Para ilustrar,

Freud (1911/1987) lembra o caso de um paciente que houvera sonhado com o pai que

havia morrido. O paciente esteve por conta dos cuidados médicos até o momento da morte

de seu pai, mas logo após passou a sonhar que o pai estava vivo e conversando com ele,

como se não soubesse do trágico evento que acontecera consigo. Muito mais do que

interpretar esse sonho como um desejo de que o pai estivesse vivo, Freud pode perceber, da

parte de seu paciente, a função de um desejo de que o pai tivesse morrido, pelo trabalho

exigido durante o curso da doença, e ao mesmo tempo a existência de um horror de que o

pai suspeitasse desses pensamentos, um horror contra esses pensamentos.

Como vemos, a determinação conceitual freudiana se mostra como a base

epistêmica de uma psicopatologia psicanalítica. Por um lado, a noção de transferência

implica numa revisão do conceito de sintoma, até então sustentado na psiquiatria pelos

mesmos princípios da clínica médica. Por outro lado o inconsciente se firma na teoria

psicanalítica como forma de ‘mostração’ do mecanismo atuante no curso das

psicopatologias. Freud nunca se afastou da necessidade de montar um arcabouço teórico

consistente que pensasse as conseqüências de suas investigações clínicas.

A grade teórica da psicanálise se firma, então, como montagem de uma ‘teoria

sobre a clínica’, que compõe as direções tomadas pelo tratamento psicanalítico. Esta forma

de pensar a prática psicanalítica rompe com as barreiras entre teoria e prática como foram

encaradas pelo pensamento científico do fim do século XIX. A psicopatologia se abre, com

as contribuições da Psicanálise, ao estudo das causas e mecanismos atuantes no adoecer

psíquico: etiologia e nosologia psicopatológicas. Diferentemente dos psiquiatras do século

XIX o problema não está centrado na classificação ou ordenação dos tipos cínicos, apesar



de que este trabalho também foi possível e necessário para a clínica psicanalítica, mas

pensa uma forma sustentar uma direção para os tratamentos que não se subordine apenas

aos métodos físicos utilizados pela clínica médica nem aos métodos de tratamento moral

indicados pelos clássicos. Havendo uma psicopatologia psicanalítica ela inaugura um novo

campo de estudos sobre o sofrimento mental que delineia seus próprios limites e suas

possibilidades. Freud traça um caminho para constranger seus conceitos ao campo aberto

pela clínica psicológica de seu tempo. Assim ele delimita, com sua grade conceitual, o

sentido do problema da clínica psicanalítica e os conceitos fundamentais de uma

psicopatologia psicanalítica. Realizaremos um retorno breve às nosologias psiquiátricas

vigentes na primeira década do século XX a fim de entender como Freud se insere nessas

discussões e apresenta seus argumentos sobre a psicopatologia psicanalítica.

3.2 – Os mecanismos de defesa como marcadores da nosologia freudiana

Realizando um resgate histórico das nosografias utilizadas pela psiquiatria alemã do

século XIX, Laplanche e Pontalis (1977) afirmam que o conceito de psicose havia sido

introduzido por Feuchtersleben, no Manual de Psicologia Médica de 1845. Esse conceito

se referia às ‘doenças mentais’ enquanto a noção de neurose fazia parte do grupo das

‘afecções do sistema nervoso’. Freud, durante a década de 90 do século XIX, utilizou o

termo misto ‘neuropsicoses’ no título de dois de seus textos: As neuropsicoses de defesa

(1894/1987) e Novas observações sobre as neuropsicoses de defesa (1896/1987). Simanke

(1994) afirma que a importância da distinção entre psicose e neurose baseada no de modelo

psiquiátrico teve sua importância diminuída nos trabalhos de Freud, até desaparecer por

completo na mesma proporção em que ele abria mão da busca de um fundamento

neurofisiológico para sua teoria. Este ‘abrir mão do fundamento neurofisiológico’ foi um

trabalho realizado a partir da aparição da noção de defesa na teoria psicanalítica como um

marcador psicológico para o aparecimento das psicopatologias.

Richard Simanke (1994) defende que o conceito de defesa está numa posição

fundamental para a teoria freudiana. Este conceito pode esclarecer elementos da

semiologia psicanalítica aplicada ao estudo das nosografias clínicas. Segundo Simanke a

teoria da defesa foi o empreendimento que resultou principalmente dos trabalhos de Freud

na última década do século XIX. Desta noção de defesa derivou o conceito de recalque –

como paradigma do processo defensivo (Simanke, 1994, P. 71) – que como temos visto é

um importante marcador clínico presente no desenvolvimento da psicopatologia freudiana.



No texto sobre a História do Movimento Psicanalítico (Freud, 1914/1987) Freud afirma

que a pedra angular do edifício da psicanálise é o conceito de recalque (p. 16). Também

em Um estudo autobiográfico (1925/1987) Freud afirma que as teorias da resistência, do

recalque inconsciente, da significação etiológica da vida sexual e da importância do

acontecimentos infantis são os elementos principais do edifício psicanalítico (p. 40).

O recalque e a divisão psíquica serviram de fundamentos para a delimitação da

região epistemológica em que Freud realizava suas investigações: o campo que trata do

funcionamento do psiquismo, afastado das pesquisas de etiologia com base na análise

anátomo-patológica do organismo, pois o recalque diz respeito à relação do paciente com

as lacunas de memória às quais ele resiste a elaborar. Já nas apresentações de pacientes

realizadas pelo psiquiatra Charcot, durante a década de 80 do século XIX, afirmava-se que

os sintomas histéricos podiam ser induzidos em pacientes normais sob o efeito da sugestão

hipnótica, apontando para a função das representações na gênese da psicopatologia

histérica. É correto afirmar que Charcot ainda admitia a função de uma ‘deterioração do

cérebro’ como etiologia orgânica da histeria, mas defendia que havia outros agentes

provocadores que não eram orgânicos e levavam a caracterizar os casos de ‘histeria

traumática’, ou seja, vinculadas a eventos traumáticos e aos sintomas ‘ideogênicos’.

Freud e Breuer se opunham à visão de uma etiologia organicista afirmando que os

agentes traumáticos provocadores não apenas liberavam a manifestação dos sintomas, mas

poderiam estar na causa da histeria. Freud afirmou que o ‘fator acidental’ implicado nas

experiências traumáticas é muito mais significativo do que pensava Charcot e que permitia

o estabelecimento de procedimentos terapêuticos eficazes chamados de ‘método catártico

de Breuer’, que consistia em hipnotizar o paciente e interrogá-lo sobre a origem dos

sintomas, dos traumas psíquicos ou série de traumas que o provocaram. A hipnose

colaborava na rememoração de determinados eventos traumáticos que estavam

relacionados com a aparição dos sintomas. O primeiro caso apresentado nos Estudos sobre

a histeria (Freud, 1984/1987) é o caso da Anna O., uma paciente de Breuer submetida ao

método catártico. Este caso se consolidou como um dos que Freud viria a se referir em

muitos momentos de suas obras. A amnésia dos eventos traumáticos era vista por Freud

como efeito da divisão da consciência, que levou para o inconsciente determinadas

impressões das experiências de insatisfação às quais foram negadas uma descarga

emocional no momento em que aconteceram.

Afastado das investigações sobre a etiologia orgânica das patologias mentais, Freud

pôde se dedicar ao estudo de suas primeiras oposições nosográficas. A primeira oposição



propriamente freudiana estabeleceu-se entre os conceitos de neuroses atuais e neuroses de

defesa. Estes conceitos também tiveram suas diferenças eliminadas durante o

desenvolvimento da teoria freudiana, pois ambas se tratavam de patologias psíquicas, ou

seja, que poderiam ser tratadas pela fala.

Como indica Simanke (1994), o que podemos perceber nos textos iniciais de Freud

é a importância da formação de uma teoria da defesa para elaborar um saber sobre a

relação entre a experiência subjetiva e a realidade psíquica: O conceito de defesa é, com

certeza, o ponto de apoio mais eficiente para se interpretar os primeiros desenvolvimentos

freudianos no campo da psicopatologia (p. 72). Simanke mostra que o conceito de defesa,

à primeira vista, pode ser visto como o conjunto de operações que visam diminuir ou, de

preferência, eliminar totalmente qualquer modificação capaz de pôr em risco o equilíbrio

na economia interna do sistema neuropsíquico (p. 73). No texto de Freud Projeto para

uma psicologia científica, de 1895, publicado apenas em 1950, já havia estabelecido um

mecanismo de funcionamento da defesa utilizando termos da neurologia e da psicologia de

sua época.

A situação homeostática do sistema neuropsíquico poderia ser abalada a partir do

surgimento de uma representação conflitiva no campo de um ‘conjunto de neurônios’

dotado de uma carga permanente de excitação – desde essa época esse conjunto de

neurônios já se referia à instância psíquica denominada ‘eu’ – que permite influir nos

fluxos de excitação das demais regiões do sistema psíquico. Nesse processo, o eu se

identifica com as representações que estão em desacordo com uma representação

inconciliável e se defende contra o surgimento dela em nível consciente, caracterizando

assim uma parte dos processos psíquicos normais. Esse mecanismo, porém, poderia

apresentar situações patológicas dando outros destinos ao aumento de excitação do

aparelho psíquico. Freud dizia que o fluxo pode ser direcionado para a formação das

neuroses atuais ou neuroses de defesa.

O processo de identificação do eu com algumas representações, como defesa contra

outras representações inconciliáveis, é uma operação fundamental do funcionamento

psíquico em geral. Mas em algumas condições específicas pode se apresentar como

situação patológica. Freud percebe os benefícios das teorias sobre psicologia normal, pois

ela pode oferecer elementos para a pesquisa em psicopatologia. Simanke (1994) afirma que

Freud faz questão até mesmo de distinguir, no Projeto... (1895 [1950]), uma defesa

‘normal’ de uma defesa ‘patológica’. O eu pode se livrar de aumentos de excitação do

aparelho através de ‘investimentos colaterais’, concentrando forças contra o desprazer



através do reforço de investimento em representações que compõem essa região psíquica

(identificação), mas o que permite o aparecimento de uma defesa patológica? Segundo

Simanke (1994, p. 73) Freud encontra uma condição suplementar nas peculiaridades da

chamada sexualidade humana.

No campo da sexualidade Freud encontra os fundamentos das manifestações

catárticas das fantasias infantis desagradáveis durante a fase produtiva da histeria, por

exemplo, assim como em todas as outras afecções clínicas. A inscrição de determinadas

cenas psíquicas (traços mnêmicos advindos do campo perceptivo) num primeiro momento

podem não excitar o trabalho das defesas do eu, mas em um momento posterior, com uma

suposta ‘maturação sexual’, pode ser sentida como uma representação desprazerosa. O eu,

então, se defende das impressões advindas da rememoração colocando em funcionamento

um mecanismo de defesa patológico, a partir da superexcitação de traços mnêmicos

gravados no aparelho psíquico em momentos anteriores da vida mental. Pela função da

rememoração, esses conjuntos de representações são superexcitados e o eu convoca a

atuação do recalque para evitar o desprazer dessas representações caso assomassem à

consciência.

Simanke (1994) afirma, de uma maneira esclarecedora, que a defesa patológica não

depende apenas da intensidade da excitação, mas das características da sexualidade. Estas

características fazem liberar uma quantidade de excitação ainda maior na rememoração

que no momento em que foram vivenciadas. Freud pôde então apontar um caminho para a

questão da etiologia das neuroses: a onipresença da sexualidade no fundamento dos

mecanismos patológicos de defesa psíquica.

Tanto sobre o conceito de neurose de defesa quanto de neurose atual (que

prevalecia como categorias nosográficas diferenciadas nos textos do fim do século XIX),

Freud observou a presença do fator sexualidade. A diferença é que nas neuroses atuais não

haveria a participação de processos mnêmicos, mas sua etiologia seria consequência direta

da inadequação ou ausência de satisfação sexual; os sintomas se manifestam também de

outra forma, caracterizando uma dupla oposição entre os dois grupos de neuroses. Por mais

que o problema dos dois tipos de neuroses continue sendo os destinos da excitação sexual,

nas neuroses atuais essa excitação é somática e nas neuroses de defesa é psíquica.

Entre as neuroses atuais Freud incluía a neurastenia e a neurose de angústia.  A

primeira diz respeito a uma resolução patológica para o aumento de tensão provocada pela

inadequação de satisfação sexual, tendo como protótipo a masturbação que propicia uma

descarga excessiva e pode se refletir em empobrecimento no nível psíquico (Simanke,



1994, p. 74). A neurose de angústia é o resultado da ausência de descarga da excitação,

cujo excedente é convertido no afeto de angústia. Freud trabalhou também a noção de

‘afecções hipondríacas’ ao delimitar, mais tarde, o grupo das ‘neuroses narcísicas’. No

manuscrito G de 1895 (1950) a melancolia foi aproximada do grupo das neuroses atuais,

mas acabou por ser considerada como um dos desenlaces possíveis do processo defensivo

da paranoia; esta última era classificada primeiramente como uma neurose de defesa e

mais tarde constituiu um paradigma das chamadas ‘neuroses narcísicas’.

As neuroses de defesa, que se mostraram como alvo das principais investigações de

Freud e Breuer nos Estudos sobre a histeria (1895), incluíam a histeria, a neurose

obsessiva, a paranoia e ainda outras afecções então chamadas de ‘confusão alucinatória’ e

‘psicoses histéricas’. A confusão alucinatória foi um terceiro termo acrescentado à histeria

e à neurose obsessiva como uma modalidade especial de defesa; e quando aborda a

paranoia Freud tenta uma ampliação do conceito de defesa, principalmente no texto Novas

observações sobre as neuropsicoses de defesa (1894/1987).

Pensando nas neuroses de defesa Freud se preocupa em deixar clara a distinção

entre o que ele chamou de histeria adquirida (ou histeria de retenção) e histeria hipnóide,

esta última determinada por um fator disposicional hereditário e a primeira como um

resultado da história individual. Essa diferença obscura e sem utilidade parece ter sido

introduzida sob a influência de Breuer durante os Estudos sobre a histeria (1895/1987) e

Freud chega a afirmar neste texto que nunca encontrou uma forma pura de histeria

hipnóide, que não contivesse os mesmos elementos da história individual implicados nas

histerias ‘adquiridas’.

Para Freud, uma diferença essencial entre as neuroses de defesa mais conhecidas

(histeria e neurose obsessiva) e a noção de confusão alucinatória e paranoia, é o momento

lógico em que acontece a formação da resposta do paciente às frustrações advindas da

realidade. No caso das neuroses de defesa o recalque produz sintomas pelo processo de

formações do inconsciente que aparecem como o retorno do recalcado; é na falha do

recalque que podemos entrever a formação de sintomas e o desenrolar do processo de

adoecimento psíquico. Já nos casos de psicose alucinatória e paranoia Freud aponta uma

defesa muito mais enérgica que o tipo de recalque implicado na histeria e neurose

obsessiva. De qualquer forma, é em relação à defesa que se pode ver a formação de um

processo de conversão somática (no caso da histeria), deslocamento do afeto para outras

representações psíquicas (como na neurose obsessiva) e a alucinação psicótica (nos casos

de paranoia e confusão alucinatória).



Na histeria a noção de conversão está presente na formação dos sintomas como

resultado de uma quantidade de energia livre advinda do processo defensivo contra uma

representação conflitiva e pode encontrar caminhos variados para se manifestar. Freud

realiza a listagem de alguns desses caminhos de sobrecarga das inervações somáticas: uma

inervação motora pode originar paralisias ou nevralgias musculares; a inervação da

musculatura involuntária ou visceral pode dar origem às náuseas e vômitos histéricos; e a

inervação do aparato sensorial pode implicar no aparecimento dos processos alucinatórios

como caracterizados por Charcot numa das fases de formação da histeria. Porém, a

alucinação que ocorre na confusão alucinatória e em alguns casos de paranoia é

fundamentalmente diferente desses processos de inervações somáticas por ser uma defesa

radical contra as representações insuportáveis.

Nos casos de neurose obsessiva o que entra em jogo é o deslocamento do afeto das

representações conflitivas para outras que lhe são correlatas. Isso coloca o problema das

neuroses de defesa como relativos ao processo representacional. Os termos utilizados por

Freud para caracterizar esse processo são ‘transporte’ ou ‘deslocamento de afeto’ e tem

como resultado um ‘falso enlace’ do afeto com a representação obsessiva. O enlaçamento

do afeto a representações substitutivas dialoga, por exemplo, com o conceito de

transferência, que já aparece no texto Estudos sobre a histeria (1984).

De forma diferente, nos casos de confusão alucinatória Freud afirma que existe

uma:

(...) modalidade defensiva muito mais enérgica e exitosa, que consiste em que o
eu rejeite a representação insuportável, juntamente com se afeto, e se comporte
como se a representação nunca tivesse comparecido. Só que no momento em que
conseguiu isso a pessoa se encontra em uma psicose que não admite outra
classificação que ‘confusão alucinatória (Freud, 1893-1899/1987, p. 59).

A noção de defesa indica que o problema dos destinos do afeto esteve sempre

ligado às representações, como nos casos de histeria e neurose obsessiva. Não existiria

nem mesmo ligações entre representações e consequentemente o próprio pensamento

estaria impedido caso não houvesse um processo de deslocamento mínimo de cargas de

afeto entre as representações. Mas no caso da psicose ou confusão alucinatória parece

haver uma diferença fundamental entre seus processos defensivos característicos e a noção

de recalque. Freud utiliza o termo ‘refúgio na psicose’ para caracterizar os casos de defesas

enérgicas que realizam o desejo através da acentuação do delírio que tem como conteúdo

algumas representações inequivocamente prazerosas, como no caso de uma jovem que

alucina a presença de seu objeto de amor não correspondido; ou ainda nos casos de



acentuação de representações desprazerosas que aparecem de fora, retornando da realidade

na forma de alucinação.

Para explicar o caráter radical desse tipo de defesa implicado na confusão

alucinatória, Freud menciona que:

(...) o eu se separa da representação insuportável, mas esta se entremeia de
maneira inseparável com um fragmento da realidade e, a medida que o eu leva a
acabo esta operação, afasta-se também, total ou parcialmente, da realidade. Esta
última é, a meu juízo, a condição sob a qual se atribui às representações próprias
uma vivacidade alucinatória e, deste modo, após uma defesa exitosamente
conseguida, a pessoa cai em confusão alucinatória (Freud, 1893-1899/1987, p.
60).

Como podemos ver, existe uma diferença fundamental entre as alucinações

implicadas numa das fases do ataque histérico e esse tipo de alucinação da confusão

alucinatória. A defesa, neste último caso, foi exitosa separando o sujeito da realidade ou de

parte dela. Passaremos a chamar esse modo de defesa de ‘rechaço’ para diferenciar de

‘recalque’, pois não é o mesmo caso que o retorno do recalcado implicado na histeria e

neurose obsessiva. As representações das quais o sujeito se defende na confusão

alucinatória são desinvestidas no nível pré-consciente e também no nível inconsciente, só

restando um superinvestimento no sistema perceptivo, culminando nas alucinações. Não se

trata, então, de uma representação conflitiva da qual se retira sua carga de afeto e desloca

para outras representações ou inervações somáticas, mas uma parte da realidade que é

rechaçada. A representação, como afirma Simanke (1994, p. 79), tem um carater negativo:

como representação de uma ausência. A representação alucinada tenta realizar o

preenchimento desta lacuna, como se o processo alucinatório fosse uma tentativa de

reconstrução subjetiva da realidade. A representação sensorial surge sem que o objeto

esteja presente na realidade.

É importante atentarmos ainda para o fato de que a realidade psíquica nunca se dá

num contato direto com a dita realidade. Tanto no caso de alucinações que presentificam

um objeto para um sujeito (inexistente na realidade) quanto aquelas que bloqueiam o

reconhecimento de um objeto presente na realidade, nos mostram que o aparelho psíquico

e o sistema perceptivo é complexo e de saída está sujeito às ‘leis do suceder psíquico’, ao

invés de uma apreensão direta do mundo. A realidade, em Freud, é uma construção

subjetiva, caracterizada por rodeios motivados por condições econômicas e introduzida

entre a consciência da necessidade e o desencadeamento da resposta motora que visa a

satisfação.



Segundo Simanke (1994) há uma discussão, portanto, presente em vários momentos

da teoria freudiana quanto ao que ocorre no campo da realidade em sua relação com o

desejo. Por um lado, como nos casos de neurose obsessiva e histeria, o retorno do

recalcado é visto como o reaparecimento de substitutivos das representações conflitivas.

Essa substituição visa manter afastadas as representações que causam desprazer, mas

fracassa porque os substitutos aparecem sob a forma de sintomas ou angústia. Por outro

lado, como no caso da confusão alucinatória, o processo defensivo ‘mais enérgico’ consiste

numa reconstrução da realidade a partir da realização direta do desejo, quando o recalque

tem participação diminuída no processo de deslocamento do afeto pelas representações.

Esse mecanismo reativa os processos primários de formação do eu, incidindo

patologicamente sobre o sistema perceptivo para tentar construir uma realidade que não

seja cheia de buracos advindos das frustrações do desejo.

No caso da paranoia, na seção III das Novas conferências introdutórias sobre as

neuropsicoses de defesa (1986/1987), Freud afirma que se trata de uma psicopatologia

semelhante às neuroses de defesa, pois advém da repressão de ideias penosas e que seus

sintomas são determinados pelo conteúdo do reprimido. Alem destas elaborações teóricas

no texto acima referido, Freud dedica um texto específico para o estudo da paranoia,

publicado como Manuscrito H, de 24-01-1895 (1950/1987). Nesta época seus estudos

indicavam que a noção de paranoia se relacionava de modo continuo com a histeria e a

neurose obsessiva. Todas se tratavam de processos defensivos em busca da realização de

desejos. Como dissemos acima, o primeiro grupo se trata de um reaparecimento do

recalcado sob outra forma e no segundo grupo uma tentativa de subordinação da realidade

pela via das funções do sistema perceptivo.

Outro elemento do estudo freudiano da paranoia chama a atenção. Ao se referir a

esta psicopatologia como uma das formas de defesa Freud afirma que uma pessoa se torna

paranoica por coisas que não tolera, e completa: supondo que possua a disposição psíquica

peculiar para isso (Freud, 1893/1987, p. 247). Essa disposição antes de se referir à questão

da hereditariedade parece se aproximar do método freudiano de pesquisa em psicologia.

Este método privilegiava a definição de conceitos que contemplassem o estudo de funções

psíquicas ditas normais, para então pensar na entidade clínica como uma forma patológica

dessas mesmas funções.

O conceito que Freud indica como correlato ao aparecimento da paranoia é a

‘projeção’. Este termo tenta dar conta da capacidade do aparelho psíquico em projetar seus

conflitos interiores na realidade externa. O paranoico teria então uma tendência exagerada



à projeção. No estudo do caso Schereber (1911/1987) Freud indica uma forma de análise

da paranoia que busca a função de um desejo projetado na realidade externa (no campo das

funções perceptivas). Ele se coloca a questão da ‘escolha da neurose’ tentando dar conta do

fator etiológico implicado em cada uma delas. Surge então a tentação de colocar essa

tendência à projeção como um fator hereditário, mas no Manuscrito K ele diz não acreditar

que a eleição de uma neurose particular estivesse subordinada à questão hereditária, e que

as pesquisas sobre a etiologia ficariam em suspenso até que se esgotasse o tema dos

variados tipos de defesa contra uma realidade intolerável.

Simanke (1994, p. 84) mostra que o mecanismo da projeção da conta de realizar

uma análise das semelhanças e diferenças entre a paranoia e as neuroses obsessiva e

histérica. Ao invés de um retorno do que foi reprimido no campo das ideias ou no

somático, ele retorna de fora permitindo que o eu se defenda das representações tratando-as

como sendo da ordem da exterioridade equivocada. As injúrias, perseguições e ofensas

‘percebidas’ pelo paranoico surgem como a projeção no campo da realidade, como forma

de defesa radical do eu. Freud chega a afirmar que não há formação de símbolo na

paranoia na tentativa de caracterizar esse mecanismo de projeção que dá conta de expulsar

do psiquismo as representações conflitivas e ao mesmo tempo observá-las retonando de

fora em detrimento dos reclames de inocência daquele que as recebe.

Simanke (1994) afirma que dessa forma o mecanismo da projeção passa a compor

um critério nosográfico freudiano para o diagnóstico da paranoia, pois ele poderia ser

encontrado de forma patológica em todos os casos de paranoia por ele estudados. Além do

mais, esta forma de pensar a paranoia tem pouco a ver com a categoria psiquiátrica da qual

Freud partiu. Ele sustenta ainda que o delírio persecutório não é elemento necessário, já

que a megalomania daria conta de manter o ego afastado das representações penosas ou

dasagradáveis. As ideias delirantes ora são vistas como apoio, ora como o contrário das

ideias rechaçadas. Simanke mostra ainda que as manifestações sintomáticas perdem espaço

como determinantes do quadro clínico, sendo que o mais importante seria verificar o

mecanismo psíquico subjacente a cada patologia: não haverá paranoia sem projeção

(Simanke, 1994, p. 85).

Freud indica que em todos os casos de paranoia a ideia delirante é sustentada com a

mesma energia que o eu se defende de uma ideia penosa insuportável. Assim ele ama o

delírio como a si mesmo; aponta ainda que aí reside o segredo da paranoia. Esse segredo,

como vemos, é a articulação do pensamento freudiano em torno do que podemos chamar

de modificações do eu. Essas modificações lidam com a realidade de uma forma que não



possamos toma-la como dado objetivo neutro, mas antes são formações sujeitas à

transformações tão drásticas quanto as possíveis vicissitudes do psiquismo.

No manuscrito K, anexado à carta 39 de 01-01-1896 Freud (1950/1987) enuncia

uma diferença importante no estudo das nosografias psicanalíticas: a diferença entre

vivência primária e sintoma primário. Uma neurose de defesa se desenrola da seguinte

maneira: uma experiência sexual prematura e traumática ocorre, constituindo a vivência

primária correspondente à primeira cena traumática. Posteriormente a rememoração da

vivência leva à repressão e a conseqüente formação do sintoma primário, que se assemelha

ao estado de saúde, pois é um período de defesa bem sucedido, a não ser pela permanência

do sintoma primário. Freud acaba por delimitar de forma muito diferente da psiquiatria de

sua época as relações entre sintoma e normalidade, pois o curso clínico de uma patologia

decorre das falhas na defesa normal, quando o reprimido irrompe à consciência na forma

de sintomas que tentam dar conta da manutenção do recalque, inaugurando o aspecto

conflitivo das neuroses – por exemplo, o sintoma de excesso de escrúpulos na neurose

obsessiva.

Utilizando essa mesma distinção no caso da paranoia, Freud diz que nesta o

sintoma primário, formado pela projeção, é o de desconfiança ou suscetibilidade frente às

outras pessoas, já que a auto-recriminação foi enviada para o mundo externo e retorna para

o sujeito com um ‘corpo estranho’.  Simanke (1994) afirma que aí esta a projeção como

traço distintivo da paranoia e critério para seu diagnóstico diferencial. Freud aponta que as

modificações produzidas no eu por efeito da projeção pode ser chamada de ‘delírio de

assimilação’:
O delírio de assimilação não pode ser interpretado como sintoma da defesa
secundária, mas sim como o começo de uma alteração do eu, como expressão de
que este está sendo dominado (Freud, 1895/1987, p. 267)

Estas modificações do eu podem ter dois tipos de resultados: expansão e

empobrecimento do eu. O emprobrecimento foi chamado de melancolia e ‘delírio de

grandeza’ foi o termo utilizado para caracterizar as expansões exageradas do eu no caso da

paranoia. Simanke mostra que tanto uma quanto a outra levam à perda do sentimento de

identidade na medida em que “a fronteira entre o próprio e o alheio perde gradativamente a

nitidez” (1994, p. 88), até que o eu fique alterado por completo.

Atentemos para uma diferença fundamental entre neurose obsessiva/histeria, para a

paranoia: no caso das duas primeiras, o conflito entre as representações não escapam do

registro minêmico. A representação é ao mesmo tempo recalcada e apresentada sob a



forma de substitutos, ou seja, a ideia é mantida afastada da consciência e ao mesmo tempo

é representada. Nestes casos, a modificação do eu se trata de uma divisão da consciência e

deslocamento do afeto. No caso da paranoia há uma modificação do eu muito mais maciça

ou radical, pois, como afirma Simanke (1994), ele ingressa pela porta dos fundos do polo

da percepção e a ideia rechaçada retorna de forma inalterada.

Nos primeiros dois casos – histeria e obsessão – a ideia retorna de forma distorcida

e no último o conteúdo da representação é transposto para o exterior como aquilo que o eu

não pode suportar, colocando o paciente como espectador de uma trama que se desenrola

na realidade, sob a forma de alucinações e delírios. Com as alucinações, a representação

(des)aparece sob a forma de percepção, subordinando o princípio de realidade, e nos

delírios o eu é que desaparece ‘tragado’ pelas representações que compõe o delírio. Esse

espectador, do caso da paranoia, está efetivamente impedido de sofrer qualquer influência

de tratamento pela via da sugestão hipnótica ou interpretação sob transferência.

A melancolia, no Manuscrito G de 07-01-1985 (1950/1987), aparece vinculada à

neurose de angústia e a neurastenia, ou seja, no grupo das neuroses atuais. No entanto, as

descrições sobre os casos de melancolia se relacionam com a paranoia que Freud até então

incluía no grupo das neuroses de defesa. Ela se relaciona com a paranoia pelo tipo de

processo defensivo que realiza modificações no eu e pelas suas relações com o objeto.

Simanke (1994) afirma que Freud utiliza a noção corrente na psiquiatria alemã que

qualificava a melancolia como ‘distimia’, ou seja, variados tipos de depressão clínica. Essa

entidade clínica consiste em reações psíquicas às excitações sexuais. Freud a relaciona com

a anestesia sexual, com a neurastenia e com casos graves de angústia. Seu primeiro passo

na direção de um estudo nosológico da melancolia é definir o seu afeto característico como

um tipo de ‘luto’ por algum objeto perdido. Mais tarde, num texto intitulado Luto e

melancolia (1916/1987) Freud mantém essa noção em relação à melancolia com a

diferença de que a perda não se tratava mais de um objeto de identificação, incorporado ao

eu, mas sim da perda na vida pulsional do paciente. A melancolia seria então um luto pela

perda da libido (Freud, 1916/1987, p. 240), o que a aproxima da noção de neurose atual.

Com o manuscrito G podemos pensar a melancolia relacionada com os destinos da

excitação sexual, subdividindo-a em três termos: a melancolia grave comum, neurastênica

e melancolia de angústia. Na primeira está indicado a o cessamento da produção de

excitação sexual somática; na segunda estaria em jogo a descarga excessiva de excitação

sexual, pela via da masturbação, por exemplo, que impediria o acesso da energia sexual ao

sistema psíquico – já que a excitação somática quando ultrapassa um determinado limiar



seria transformada em excitação sexual psíquica num processo denominado de somação; e

na melancolia de angústia estaria presente uma forma mista de melancolia com neurose de

angústia, quando a excitação sexual é de algum modo afastada do conjunto de

representações sexuais psíquicas e é descarregada no limite entre o psíquico e o somático,

convertendo-se em angústia.

Outra relação que Freud estabelece para a melancolia é com a anorexia nervosa, ou

‘neurose de fome’, o que estabelece um nexo paradigmático entre a fome e o desejo. Neste

momento da teoria freudiana o desejo está intimamente ligado a satisfações que

aconteceram na realidade e posteriormente sofreram frustração. Essas relações apresentam

uma função metafórica do desejo no caso das histerias e neurose obsessiva, já que os

sintomas poderiam ser interpretados como correlatos somáticos de conflitos psíquicos –

como o vômito pode indicar o desejo de parir ou abortar, a voracidade histérica pode ser

uma metaforização do desejo de gravidez, etc. Ou seja, Freud utiliza a noção de apoio

inicial da sexualidade sobre as funções alimentares, num processo de substituição da coisa

pelo símbolo.

A diferença em relação à neurastenia é que a melancolia se trata de um derrame da

libido no próprio campo do psíquico, enquanto a neurastenia se tratava de um vazamento

da tensão sexual somática. Essa diferença abre espaço para pensar a melancolia no campo

das representações e progressivamente o afastamento da melancolia do grupo das neuroses

atuais. Em sua relação com a paranoia vemos o desenvolvimento de uma noção de

empobrecimento do eu no caso da melancolia, como o retorno das auto-recriminações

sobre o sujeito e um delírio de grandeza no caso da paranoia com as recriminações sendo

projetadas no campo perceptivo. A melancolia seria sentida como dor pela perda da libido,

como se fosse uma inibição causada pela dor de uma sucção da energia sexual e

empobrecimento pulsional.

3.3 – O narcisismo e suas conseqüências para a nosologia freudiana

Neste ponto de nossas investigações nos deparamos com a necessidade de percorrer

os caminhos da conceitualização da noção de narcisismo. Este conceito se apresenta como

mais um dos marcadores nosográficos que pode contribuir para o diagnóstico diferencial

entre as neuroses de defesa e o que mais tarde se convencionou a chamar de grupo das

psicoses, como a paranoia, esquizofrenia e, de certa forma, ainda localizada na fronteira

destes grupos, a noção de melancolia.



Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil Freud (1905/1987) indica

que o percurso de estruturação da libido encontra determinadas fases que se caracterizam

pela perda de objetos de satisfação pulsional. Neste texto, em relação de contiguidade com

determinados limites de teorias biológicas, o conceito de pulsão se subdivide entre pulsões

sexuais – que se destinam a conservação da espécie – e pulsões de auto-conservação –

como forma de manutenção da continuidade do indivíduo. As pulsões teriam assim a

função de descargas energéticas no aparelho psíquico, estimulado por necessidades

internas, convocando uma resposta na forma de trabalho anímico. A partir daí, a libido

toma a direção de se ligar a objetos (contingenciais e variados) na tentativa de satisfazer as

necessidades internas através da modificação da realidade.

Essas necessidades, a partir da formação da noção de moção pulsional, não se

endereçam aos objetos específicos que realizariam a função de manutenção orgânica, mas

são objetos representados no psiquismo, derivados das experiências de

satisfação/insatisfação pelas quais o sujeito passa durante os primeiros anos de

estruturação. Lembramos que primeiramente o sujeito se depara com a situação de

frustração no campo da realidade no sentido de resolver o aumento da tensão psíquica pelo

aparecimento de uma necessidade interna.

A frustração produz, pelo princípio do prazer, o aparecimento de alucinações do

objeto da necessidade, que agora pode ser qualquer um que represente aquele objeto,

realizando um apaziguamento desse aumento de tensão no aparelho. Nesta época da teoria

freudiana o conceito de pulsão era derivado da função alimentar, indicando relações entre a

pulsão e a fome.  Ou seja, pela espera dolorosa pela satisfação das necessidades, o aparelho

psíquico se investe de energia e inicia o circuito pulsional como movimento anímico em

busca de um objeto.

Depois da introdução do conceito de narcisismo, a pulsão passa a ocupar outro

lugar na teoria freudiana, pois a noção de libido narcísica permite o movimento de báscula

entre pulsão e desejo, localizando-se entre os estágios de auto-erotismo e libido objetal.

Essa diferenciação permitirá, mais tarde, a determinação de uma região do conhecimento

psicanalítico demarcada pela categoria das psicoses ou neuroses narcísicas. Além do mais,

o narcisismo sustentou a criação da noção de ideal do eu, como uma região psíquica que

localiza as funções de recriminação, vergonha e nojo presentes na teoria freudiana como a

identificação do eu ao contexto das relações interpessoais nas quais ele está inserido.



Richard Simanke (1994, p. 114) indica que a primeira aparição pública do conceito

de narcisismo se deu numa nota acrescentada aos Três ensaios em 1910, quando Freud

escreve sobre as ‘aberrações sexuais’. Tratando da inversão sexual masculina, ele escreve:
Em todos os casos indagados, comprovamos que as pessoas depois de invertidas
atravessam, nos primeiros anos de sua infância, uma fase muito intensa, mas
também muito breve, de fixação à mulher (quase sempre a mãe), após cuja
superação se identificam com a mulher e tomam a si mesmos como objetos
sexual, vale dizer, a partir do narcisismo, buscaram homens jovens e parecidos
com sua própria pessoa, que deviam ama-los como a mãe os havia amado
(Freud, 1905/1987, p. 132).

Logo após o acréscimo desta nota, num texto de 1911/1987, Freud se dedica a

traçar os mecanismos que participam do curso da paranoia no caso Schreber, indicando que

se trata de uma defesa diferenciada (rechaçando as representações inaceitáveis) contra o

reaparecimento de moções pulsionais de natureza homossexual. Além do mais, a nota

acrescentada apresenta a função da identificação como a mãe e a imagem do corpo próprio

como objeto de desejo no fundamento da escolha de objeto homossexual. A tomada desta

imagem como objeto caracteriza, no texto sobre o narcisismo (1914/1987), a base deste

conceito que realiza a transformação da pulsão auto-erotica em desejo narcísico.

O movimento de identificação no caso da homossexualidade (masculina, neste

caso) sobrevém ao sujeito como uma resposta ao horror frente a castração da mãe,

tomando a si mesmo como objeto e a mãe conservando seu aspecto fálico. Existe, portanto,

um tipo de regressão ao estágio infantil contemporâneo a formação do eu, quando não se

diferencia eu e objeto – o que nos remete ao momento lógico do auto-erotismo anunciado

nos Três ensaios (1905/1987).

O conceito de narcisismo, no entanto, traz novos esclarecimentos a respeito da

formação do eu, colocando um limite perceptível entre a pulsão auto-erotica e a libido

objetal, tomando um lugar de grande importância para a formação da vida psíquica tanto

normal como nos casos patológicos denominados de neuroses narcísicas (ou parafrenias,

como a paranoia e a esquizofrenia).

Progressivamente, principalmente na seção III do estudo de paranoia do caso

Schreber (Freud, 1911/1987), a noção de narcisismo vai se destacando do auto-erotismo

até receber a caracterização bipartida entre narcisismo primário e narcisismo secundário no

texto de 1914. Quanto ao narcisismo tratado no texto do caso Schreber, essa diferenciação

já é introduzida quando Freud afirma que o narcisismo é uma fase posterior ao auto-

erotismo, e trata-se de tomar o eu como objeto ao mesmo tempo de sua própria

constituição, tendo como objetivo a unificação das pulsões sexuais parciais pela via da



unificação do objeto. É de grande importância essa reviravolta na teoria freudiana, pois até

então era a fase de latência sucedida pela fase chamada de genital, durante a puberdade,

que se ocupava de realizar uma suposta unificação das pulsões sexuais; ou seja, acontece

uma antecipação e formação de uma nova perspectiva em relação a essa ideia de unificação

pulsional, agora circunscrita ao processo de formação do eu, e não mais a uma noção

teleológica pretensamente sustentada na pulsão genital como a manifestação do objetivo

final de reprodução biológica. Com este passo conceitual a escolha narcísica de objeto se

trata de uma pulsão tão parcial como qualquer outra, o que se verifica em diversas

modalidades de perversões sexuais.

A partir de uma fixação na fase do narcisismo pode haver produção, por exemplo,

da homossexualidade manifesta (ou sublimada) assim como o aparecimento da paranoia e

outras afecções chamadas de narcísicas. Dediquemo-nos portanto a estudar um pouco da

formação do conceito de narcisismo como trabalhado por Freud no texto de 1914/1987: A

guisa de introdução ao conceito de narcisismo.

Neste texto novamente Freud toma a linha de pensamento sobre a psicologia

normal antes de adentrar no estudo das patologias derivadas de algum obstáculo

encontrado no estagio de formação dos mecanismos psíquicos. Portanto o narcisismo passa

a integrar uma função importante na formação do aparelho psíquico, especificamente

participando do aparecimento do eu e da instância psíquica ideal do eu, que se mostra

como o lugar de manifestação das repressões morais e sociais.

Freud supõe então a existência de um narcisismo primário, como meio de inclusão

na teoria psicanalítica da esquizofrenia e para novas considerações sobre a paranoia como

apresentada antes no caso Schreber. O narcisismo é introduzido com a seguinte afirmação:

É uma suposição necessária que não esteja presente, desde o começo, uma
unidade comparável ao ego; o ego tem que ser desenvolvido. Agora, as pulsões
auto-eróticas são iniciais, primordiais; portanto, algo tem que acrescentar-se ao
auto-erotismo, uma nova ação psíquica, para que o narcisismo se constitua
(Freud, 1914/1987, p. 74).

A inexistência primordial do eu remonta às afirmações feitas no Projeto que

sustentam a noção de satisfação alucinatória subordinada ao processo primário. Uma nova

ação psíquica se faz necessária para que o eu se constitua como unificador dos objetos

parciais, tomando-o a si mesmo como objeto total. Essa passagem do auto-erotismo

alucinatório para a relação de objeto é permitida pela função narcísica que transforma

também a pulsão em ‘desejo dentro da esfera sexual’ e não mais em relação à metafora

entre pulsão e fome, como constam no Projeto. Além do mais, a distinção entre auto-



erotismo e narcisismo permite novas investigações a respeito da etiologia da paranoia em

diferenciação com a esquizofrenia. A primeira se daria por uma fixação na fase do

narcisismo, quando o eu é investido e toma o lugar de objeto para a satisfação pulsional. E

a esquizofrenia estaria ligada à fase do auto-erotismo, como uma regressão ao estágio de

indiferenciação entre eu e objeto e consequentemente caracterizando os sintomas de

despersonalização da esquizofrenia.

Até então Freud havia dito que devemos diferenciar as pulsões sexuais das pulsões

do eu, uma preocupada na manutenção da espécie e outra na manutenção do indivíduo.

Com a introdução do narcisismo a noção de pulsões do eu perde a especificidade, pois a

tomada do eu como objeto não se trata de maneira nenhuma de uma energia não sexual,

oposta à pulsão sexual; tomando o eu como objeto, a contraparte do desejo, como libido de

objeto, é retirada do mundo exterior (como no caso da paranoia e esquizofrenia) e o doente

recolhe sobre seu ego seus investimentos libidinais, para tornar a envia-los depois de

curar-se (Freud, 1914/1987, p. 79).

Nos casos de neuroses de defesa como a histeria e a neurose obsessiva, uma

instância denominada de ideal do eu participa do destino dado à libido de uma forma

diferente da paranoia e esquizofrenia. Freud indica, em Além do princípio do prazer

(1920/1987), que nos casos das chamadas parafrenias (paranoia e esquizofrenia) não há a

intervenção do ideal do eu para direcionar o afeto a outras representações ou às inervações

somáticas como defesa contra as frustrações. Nestes casos a retirada da libido terminaria

por incidir num maior investimento no eu (sob a forma de delírio) e no campo perceptivo

(como alucinações). O ideal do eu aparece na teoria freudiana como uma instância psíquica

que visa defender o eu como objeto unificado para o investimento da libido:

Não nos assombraria que nos estivesse reservado encontrar uma instância
psíquica particular cujo compromisso fosse velar pelo asseguramento da
satisfação narcisista proveniente do ideal do eu e, com este propósito, observar
de maneira contínua o eu atual, comparando-o com o ideal. (Freud 1914/1987, p.
85)

Como podemos ver, a hipótese de que no caso das parafrenias não haja a formação

do ideal do eu permite pensarmos o grupo de sintomas da paranoia, por exemplo, como as

reivindicações, acusações e perseguições que retornam para o sujeito de fora, como se

viessem da realidade, do campo perceptivo. No caso das neuroses histérica e obsessiva o

ideal se coloca como a condição do recalque, enviando para o registro do inconsciente as

representações relacionadas às experiências de insatisfação.



Freud indica que a formação do ideal do eu talvez advenha das relações do sujeito

com seu meio social, de onde retira as noções de bem e de mal, bem como aprende a

selecionar determinados objetos para amar e ao mesmo tempo constituir a base do eu. Esse

ideal do eu no texto sobre o narcisismo (1914/1987) se forma pela relação do sujeito com o

que Freud chamou de ‘eu ideal’: uma imagem unificada do corpo próprio que aparece

como objeto de satisfação no término da fase do auto-erotismo e se prolonga durante a fase

narcisista do investimento libidinal. Na busca de restituir o eu ideal, forma-se um ideal do

eu, função que lança para o futuro as possibilidades de alcançar a satisfação perdida com o

corpo próprio.

Podemos pensar também que o conceito de ideal do eu se relaciona com o conceito

de supereu, já que ambos são tomados como efeito da influência crítica dos pais. Se o ideal

do eu é consequência de um narcisismo primário, o supereu mais tarde será visto como o

herdeiro do complexo de Édipo. Tais transformações que apontam para a formulação da

segunda tópica do aparelho psíquico tiveram consequências significativas para a definição

das psicoses. Para compreendermos este avanço na teoria sobre o funcionamento do

aparelho psíquico realizaremos um percurso na noção de complexo de Édipo como

apresentado no texto: Algumas conseqüências da distinção anatômica entre os sexos

(Freud, 1925/1987)

3.4 – O complexo de Édipo e o funcionamento do aparelho psíquico

Freud afirma que a psicanálise permitiu o conhecimento sobre funções do

psiquismo que estavam isoladas da consciência pelo mecanismo do recalque. Descobriu

também que ao recordar as lembranças recalcadas muitos sintomas perdiam a energia que

os sustentava, indicando os efeitos terapêuticos de uma análise. Porém, no texto Algumas

conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925/1987) ele afirma que

há uma necessidade de estudos do período mais remoto da infância, na florescência da vida

sexual, para não paralisar o processo de análise apenas nos benefícios terapêuticos que ela

alcançou.

Sobre este período mais remoto da infância Freud (1925/1987, p. 310) indica que

sabemos mais sobre os homens do que sobre as mulheres. Até o aparecimento deste texto a

teoria sobre o ‘complexo de Édipo’ apontava uma equivalência na formação do psiquismo

tanto de meninos quanto de meninas. O menino investe um amor na figura da mãe e



percebe o pai como um intruso que abala sua relação libidinal. Com a incidência da

interdição do incesto, o menino se identifica com o pai e passa a buscar em outras

mulheres os traços de sua mãe. Na situação da menina ocorreria o inverso: apaixonamento

pelo pai, interdição e identificação com a mãe. Porém Freud percebe que existem alguns

detalhes dignos de nota que apontam para determinadas diferenças estruturais de um para

outro caso.

No caso do menino, há uma retenção da libido no mesmo objeto que previamente

havia sido catexizado. A atitude edipiana no menino pertence à fase fálica e seu declínio é

gerado pelo medo da castração, evidenciando um interesse narcísico nos órgãos genitais.

Freud indica nesse caso uma orientação dupla, pois o menino também deseja o amor do

pai, o seu reconhecimento. Sobre a pré-história do Édipo nos meninos Freud (1925/1987,

p. 311) faz algumas indicações: há uma identificação com o pai antes mesmo de aparecer o

elemento da rivalidade. O ponto de partida para as excitações sexuais pode ser, por

exemplo, a experiência de ouvir os pais transando. Após as primeiras atividades de

masturbação vinculadas à região genital e sua conseqüente supressão entra em jogo um

tipo de inibição de sua atividade genital, entendida então como ameaça de castração. Já no

caso das mulheres existe um problema a mais: ambos têm na mãe o objeto original de

desejo; o menino retém esse objeto durante o complexo de Édipo; mas como as meninas

abandonam o objeto de desejo e orientam a libido para o pai? O que entra em jogo nessa

passagem que à primeira vista parece ser simples sobre a entrada e saída do Édipo?

Para introduzir sua resposta Freud indica que percebeu na clínica uma forte

tenacidade da ligação da menina com o pai, um desejo de ter um filho seu, constituindo

uma longa pré-história do complexo de Édipo. Freud retoma o aparecimento das atividades

que geram prazer afirmando que a criança pode descobri-lo por diversas formas. Um autor

chamado Lindner afirmava que essa descoberta das áreas genitais pode advir como

desdobramento do próprio chuchar (chupar o dedo) da criança, relacionando os genitais ao

‘mamilo perdido’ e inaugurando as chamadas fantasias de felação. Freud não chega a

concordar com essa tese afirmando que, seja como for, o que importa é que a criança

descobre esse prazer vinculado às zonas genitais e que de início não há justificativas para

atribuir um conteúdo psíquico às primeiras atividades a elas relacionadas.

O que Freud (1925/1987, p. 313) indica como importante na diferença entre o caso

das meninas e dos meninos em relação ao Édipo é que nas meninas a descoberta do prazer

genital não está tão vinculada à masturbação, mas “à percepção do pênis nos meninos e a

identificação desse órgão como o ‘correspondente superior’ de sua própria genitália”. Para



falar da conseqüência desta experiência Freud deu o nome de penisneid que pode ser

traduzido como uma ‘inveja do pênis’. No caso dos meninos a observação do ‘outro sexo’

implica em ‘não ver nada’ ou em rejeitar o que viu. Mais tarde, com a chamada ameaça de

castração, é que essa observação passa a ter mais importância como a presentificação da

realidade de tal ameaça. Pode haver uma descarga de emoção tão forte ao ponto de gerar

como consequência psíquica futura um certo horror daquela ‘criatura mutilada’ ou ainda

um ‘desprezo triunfante’ sobre ela (Freud, 1925/1987, p. 314). Portanto: a menina percebe

na hora em que viu, sabe que não tem e quer tê-lo. A esperança de um dia obter o pênis

pode perdurar por um longo período e pode também ser substituída pela fantasia de ter um

filho. A partir daí Freud reescreve sua hipótese sobre as fantasias primordiais das meninas:

antes ele dava mais atenção à dúvida sobre ‘de onde vem os bebês’ e agora pode afirmar

que a questão mais importante está em torno da inveja do pênis e da esperança de um dia

tê-lo.

A inveja do pênis é acompanhada por um sentimento de inferioridade (ferida

narcísica) e por um sentimento de raiva da mãe que é colocada como culpada de sua falta.

Com o desejo de ter um filho a menina toma o pai como objeto de amor e passa a sentir

uma espécie de ciúme da mãe. A conclusão de tudo isso é que no caso dos meninos o

complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração (ameaça e interdição) e nas

meninas o complexo de castração é o que faz possível e introduz o complexo de Édipo. O

complexo de castração nas meninas tem como conseqüência a limitação da

‘masculinidade’ e um incentivo à ‘feminilidade’. Sem ignorar as questões sócio-culturais

envolvidas na representação do masculino e feminino, Freud se direciona para as

conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, que impõe uma dualidade

representacional compreendida entre ‘ameaça de castração e castração executada’

(1925/1987, p. 318).

Freud afirma ainda que nos meninos o complexo de Édipo não é simplesmente

recalcado, ele é recortado, picado, pelo choque da ameaça; abandona catexias e incorpora

os objetos de identificação formando o núcleo da instância chamada ‘supereu’. O supereu

aparece aqui como o herdeiro do complexo de Édipo (p.319) com o abandono do incesto e

instauração da moral. De uma forma um pouco diferente, nas meninas faltaria o motivo

para a demolição do complexo de Édipo. Ele é lentamente abandonado ou a criança lida

com ele mediante a repressão e seus efeitos podem persistir por longo tempo.



A partir daí apresentaremos nossas investigações mais detidamente sobre as fases

de estruturação psicossexual a fim de encontrar os elementos etiológicos da teoria

psicopatológica freudiana.



CAPÍTULO 4 – Etiologia: o desejo como causa na psicopatologia e como ‘causa que

norteia uma vida’

A teoria psicanalítica surgiu a partir da descoberta da influência causal da

sexualidade implicada nos casos de histeria tratados por Freud no fim do século XIX. De

acordo com Antônio Quinet (2009, p. 21) a psicanálise só acontece com a consideração de

categoria de causalidade. Sem causa não há análise.  Por um lado, podemos observar uma

insistência de Freud na investigação da causalidade psíquica como uma relação de causa e

efeito na busca de compreensão dos sintomas, do sofrimento e do mal-estar. Por outro

lado, a noção de causa em psicanálise pode ser entendida como a ‘causa pela qual se luta’,

a causa que se defende como norteadora de uma vida, fundamentada pelo desejo. Tanto

uma quanto a outra noção de causa compõe o conceito de ‘causa analítica’. Em nosso

texto, ao trabalhar o conceito de sexualidade e pulsão de morte temos o objetivo de

entender como se dá a fundamentação teórica freudiana sobre a noção de ‘causa sexual’

das psicopatologias e ao mesmo tempo entender algo sobre o ponto de ‘incurável’ do

psiquismo como uma causa pela qual se luta e que norteia uma vida. Para isso lançaremos

mão dos conceitos de sexualidade, regressões e pulsão de morte.

4.1 – A sexualidade

Para encontrar os elementos teóricos da formação do conceito freudiano de

sexualidade – como caminho necessário para pensar os aspectos etiológicos das

psicopatologias – decidimos iniciar por um de seus textos mais importantes sobre este

assunto: Os três ensaios sobre a sexualidade de 1905/1987. Neste livro, dividido em três

partes, Freud se dedica a traçar os fundamentos do conceito de pulsão e libido. Na primeira

parte o autor apresenta uma literatura relativamente vasta sobre a variabilidade dos tipos de

‘aberrações sexuais’ catalogados em artigos de psiquiatria do século XIX.

Dentre as ditas aberrações se destacam as chamadas parafilias, cujos casos

demonstram duas características importantes no estudo dos impulsos sexuais: a

variabilidade de escolha de objeto de satisfação e a fixação em determinados objetos que

na maioria das vezes não têm relação alguma com o ‘objetivo biológico’ da reprodução,

como a podolatria, a pedofilia, a escropofilia e até mesmo os pares complementares

implicados no exibicionismo/voyerismo e sadismo-masoquismo. Freud utiliza também as

variações dos elementos presentes nos casos de inversão sexual, como os homens que



gostam de homens com características masculinas, ou gostam de homens com

características femininas, bem como as inversões e variações presentes no caso das

mulheres. Um conceito de extrema importância no estudo freudiano da libido, portanto, é a

fixação, apresentado pela característica de exclusividade que determinados objetos

assumem perante o desejo do sujeito.

O traçado freudiano para a formação do conceito de libido estava, nesta época,

sustentado por hipóteses que se encontravam no limite lógico da biologia. Suas

comparações com a vida dos animais eram utilizadas como forma de demarcar um novo

campo de conhecimento caracterizado pelo estudo da sexualidade de uma forma diferente

do conhecido conceito de instinto. Freud afirma a existência de uma necessidade sexual

presente tanto nos homens quanto nos animais, e até compara essa necessidade sexual com

a fome, mas no campo da sexualidade humana a variabilidade de objeto e alvo chamou a

atenção de Freud (1925/1987, v. 7, p. 127).

Para Freud, o conceito de objeto indica ‘aquilo que causa atração da moção

pulsional sexual’; e o conceito de alvo é descrito como ‘a ação impelida pela pulsão’.

Tanto em relação ao alvo quanto ao objeto, a variabilidade aparece como desvios da

pulsão. Se a princípio pensarmos na necessidade sexual como uma moção que tenta chegar

ao objetivo final de reproduzir novos indivíduos da espécie, a tomada de objetos aleatórios

como forma de satisfação sexual é no mínimo vista como estranha. Quanto ao alvo, se

fosse uma questão puramente biológica estaria relacionado ao coito, ao ato sexual genital

propriamente dito, porém encontram-se muitos relatos de modos de satisfação sexual que

nem de perto se aproximam do ato sexual com objetivos de reprodução.

Na delimitação do conceito de objeto, como uma alegoria, Freud resgata o texto do

‘Banquete’ de Platão, mais especificamente o trecho do discurso que Platão afirma ter

ouvido da boca de Aristófanes quando falavam sobre a gênese do amor18: para Aristófanes,

muito antigamente os seres viventes eram esféricos, tinham quatro braços, quatro pernas

duas cabeças e três pares possíveis de combinação dos genitais. Um tipo de ser era dotado

de dois genitais masculinos, outro de dois femininos e outro ainda com um genital

masculino e outro feminino de cada lado de seu corpo esférico. Certa feita esses seres

teriam subido o monte Olimpo para desafiar Zeus, recebendo como punição a partição de

seus corpos em duas metades. A partir daí, cada metade estaria destinada a procurar sua

18 Tanto na Filosofia quanto na Psicanálise o mito é freqüentemente utilizado como forma descritiva-
alegórica para explicar determinados eventos, indicando um certo limite do pensamento formal para tratar de
questões da origem ou da gênese de acontecimentos na história remota do mundo e da humanidade.



outra parte até que se encontravam e se abraçavam com deleite culminando numa morte

pelo sufocamento recíproco. Freud utiliza dessa alegoria para tratar da relação do sujeito

com o objeto, mostrando a função de causação de desejo sob a forma de uma necessidade

do sujeito para com seus objetos de amor, sejam eles quais forem.

Freud defende a hipótese de que a pulsão, de início, seja independente do objeto; e

tampouco deve ela sua origem aos encantos deste (Freud, 1905/1987, p. 139). Esse objeto

perdido, como metade de si mesmo do mito de Aristófanes, é o vazio causado por uma

perda inaugural. A partir daí qualquer outro objeto ao qual uma pulsão se liga já é um

objeto substitutivo para aquele cuja perda remonta a origem do próprio sujeito e da libido.

Quanto ao alvo da pulsão Freud também afirma que é variável, podendo assumir a

forma de um espectro que vai desde uma satisfação do desejo sexual desviado da relação

direta entre as genitálias – como as ‘preliminares’ sexuais, que se demoram em beijos e

carícias – assim como pode se mostrar ligada a alvos que à primeira vista nada têm de

sexual, como a atividade científica, as artes ou a educação. Em relação ao alvo da pulsão, a

satisfação encontra aí seu lugar privilegiado, indicando um compromisso libidinal do

sujeito com o objeto no sentido de permitir a descarga de energia sexual independente da

natureza do objeto e da ação. Ao mesmo tempo a pulsão inflaciona o objeto no sentido de

uma ‘supervalorização’, se exercendo até mesmo na dominação do sentimento de asco,

vergonha ou moral, se distanciando do objetivo biológico de reprodução e caracterizando o

funcionamento ‘perverso’ do aparelho psíquico impulsionado pelas pulsões sexuais.

No outro pólo do aparelho psíquico, no que se refere às funções de impedimento da

satisfação pulsional perversa, encontramos os fundamentos do eu que se constitui pela

tentativa de exercer um poder sobre as formas de satisfação, instalando um conflito

psíquico entre a pulsão e suas possibilidades de descarga energética. Os desvios em relação

ao alvo e ao objeto sexual em conflito com as exigências do eu e suas identificações, para

Freud, estão no fundamento dos sofrimentos psíquicos, indicando que a sexualidade é o

que transtorna o funcionamento do aparelho mental. Da mesma forma, Freud (1905/1987,

p. 145) supõe que o funcionamento dito ‘normal’ – como as conexões simbólicas de

pensamento – também depende das experiências sexuais da infância, das fixações e das

lembranças encobridoras. Nos casos encontrados na clínica Freud pôde perceber uma

coincidência importante entre os conteúdos das fantasias nas perversões, dos delírios nos

paranóicos e das fantasias inconscientes na histeria indicando que as ‘doenças’ são

variações patológicas encontradas também de forma silenciosa na vida sexual normal.



Mais uma vez vemos que as barreiras entre o normal e o patológico são escandidas

ou superadas no pensamento freudiano sobre a psicopatologia. Nos Três ensaios sobre a

sexualidade (1905/1987) Freud indica que uma das fronteiras que podemos observar entre

a normalidade e patologia são as características de exclusividade – de modo de satisfação

da pulsão – e de fixação em determinados objetos que absorvem grande parte da vida

psíquica. Afirma ainda que as pessoas que são ‘doentes’ no campo sexual podem ser sadios

em outros campos, mas todos os ‘anormais’ nas relações da vida invariavelmente mostram

um fundo de conduta sexual ‘anormal’ (p. 151).

Laplanche (1987) defende a idéia de que certa paixão de Freud pela fisiologia fez

com que os conceitos de sua teoria partissem de um corte na teoria biológica de sua época.

É nítida a diferença entre a palavra instinkt utilizada para falar do instinto animal (estudado

pela etologia) e o termo trieb utilizado para falar da pulsão, mas quando diz respeito a uma

finalidade da pulsão, na tentativa de dar-lhe um sentido dito ‘normal’, Freud se apóia na

biologia para indicar que os desvios são caminhos tomados pela pulsão quando não está em

relação direta com a finalidade de reprodução. Progressivamente o peso dessa forma de

abordar o tema da pulsão – pela via da finalidade biológica – perde espaço para o

fundamento do próprio conceito, que considera a ‘plasticidade pulsional’ como

característica primordial da sexualidade tanto em sujeitos normais quanto naqueles que

‘adoecem’. A questão sobre a possibilidade e necessidade de um tratamento analítico passa

a se referir a uma questão de ordem ética e não a uma questão de ordem médica com suas

fronteiras pré-estabelecidas entre o normal e o patológico.

Acompanhando ainda o texto de Freud sobre a sexualidade (1905/1987) chegamos

a duas conclusões: o que o autor chama de perversão (como característica da pulsão)

encontra-se em luta contra forças anímicas de resistências advindas do eu – o asco, a

vergonha e a moral. Na página 153 ele afirma: as psiconeuroses baseiam-se em forças

pulsionais de cunho sexual [e] essa é a única fonte energética constante na neurose e nos

protestos do eu em relação a elas, ou ainda: os sintomas são a atividade sexual dos

doentes e a neurose são formas desmedidas da necessidade sexual mais uma renúncia

excessiva ao próprio sexual. Esta parece ser a base da sua teoria marcada pela luta entre

pulsões do eu e pulsões sexuais que esteve presente no texto freudiano até o aparecimento

do Além do princípio do prazer em 1921, quando a dualidade pulsional passou a ser vista

como uma composição entre pulsão de morte e pulsão de vida. Antes disso tentaremos

entender um pouco mais as características de estruturação da sexualidade na infância e

suas conseqüências para o estudo da etiologia dos sofrimentos mentais.



Nas primeiras definições formais do conceito de pulsão (1905/1987, p. 155) Freud

afirma que ela é o representante psíquico de uma fonte endossomática de estimulação que

flui continuamente e se origina na fronteira entre o psíquico e o somático. Freud aponta

para a existência de diversas pulsões que se fundem e fornecem energia para o

funcionamento do aparelho psíquico, elas são exigências de trabalho feitas à vida anímica

como forma de supressão do estímulo interno. Mas o que diferem as pulsões umas das

outras nesse primeiro tempo de conceitualização? Para responder essa questão Freud

introduz o conceito de ‘zonas erógenas’ e alvos sexuais.

Para ele, cada pulsão se apóia em uma certa zona erógena que funciona como fonte

energética para o trabalho psíquico. Essas zonas são as próprias cavidades corporais que

representam pontos de contato entre o interno (do corpo) e o externo (da realidade). A

boca, o ânus e as genitálias foram indicadas como as zonas erógenas que se relacionam

com a sucessão de fases da estruturação psicossexual da criança: respectivamente a pulsão

oral, anal e fálica. Além dessas, Freud indica que o olho e a pele também se comportam

como zonas erógenas e se relacionam com o fundamento de uma característica comum a

todas as pulsões parciais: reversibilidade entre os pólos da ‘atividade’ e da ‘passividade’19.

A noção de apoio da pulsão no orgânico indica que o funcionamento psíquico se

inicia a partir da perda de um objeto que trazia satisfação para os desconfortos internos20,

dando partida num ‘processo de pensamento’ – que constitui a base do desejo – pela via

das impressões mnêmicas do objeto sob a forma de representações que alucinam sua

presença. A cada estágio a criança experimenta uma perda de um objeto que marca sua

19 Na primeira vez que Freud escreve o termo ‘pulsões parciais’, de acordo com o editor da Standard
(1905/1987, p. 156), ele está apontando para a característica da pulsão de determinar novos alvos de
satisfação, logo antes de introduzir o conceito de zonas erógenas. Para isso ele recorre aos pares de opostos
do sadismo-masoquismo e voyerismo-exibicionismo para indicar que nos casos de perversão é possível
encontrar os vestígios de todas as pulsões parciais. A partir daí ele afirma que toda pulsão ‘ativa’ é
acompanhada por sua contraparte ‘passiva’ e as inclinações perversas mostram a possibilidade de
‘transgressão anatômica’, ou seja, a reivindicação de um sentido sexual para outros órgãos (como a boca ou o
ânus). De nossa parte adiantamos que a pele e o olhar nos parece participar explicitamente – como alvos
sexuais – dos pares de opostos indicados como sado-masoquismo e voyerismo e exibicionismo.

20 A relação direta entre pulsão e fome já se mostra abalada desde os Três Ensaios quando Freud (xxxx/1987)
afirma uma diferença fundamental entre a noção de estímulo, do campo da biologia, e a pulsão, no campo
psicanalítico. Para ele (p. 157, grifo nosso) a pulsão é o “representante psíquico de uma fonte endossomática
de estimulação que flui continuamente”. A constância do fluxo difere da característica parabólica do gráfico
dos estímulos, que parte de um ponto zero, alcança um ápice e retorna ao ponto zero como cessação do
processo. A pulsão implica numa descarga de energia realizada pelo aparelho psíquico, mas sua causação não
é cessada talvez justamente porque seu objeto e até mesmo o alvo são, de saída, substitutivos. A pulsão não é
instinto nem estímulo.



estruturação psíquica e a alucinação permite a descarga da energia que foi aumentada pelos

estímulos internos.

O modelo da ‘alucinação do objeto’ foi utilizado por Freud para explicar o

surgimento da pulsão oral. Percorreremos, agora, seus apontamentos sobre cada uma das

pulsões por ele delineadas a fim de compreender um pouco melhor a questão da causa em

relação às afecções clínicas, já que cada tipo clínico, na teoria freudiana, apresenta formas

de regressão da libido aos objetos anteriormente catexizados e remonta às fases de

estruturação que Freud chama de ‘pré-história’ da sexualidade, começando pela pulsão

oral, continuando pela pulsão anal e finalizando com a pulsão genital.

Freud (1905/1987, p. 168) afirma que as manifestações da sexualidade infantil se

iniciam muito cedo. O protótipo destas manifestações, a experiência que serve de modelo

para a teoria freudiana da sexualidade, é a atividade de chupar o dedo, tão comum em

crianças em tenra idade. Freud indica que o ‘chuchar’ – sugar o dedo ou outra parte do

corpo com a conseqüente sensação de deleite – é a tentativa de repetição de uma

experiência que causou prazer anteriormente. Pela experiência de amamentação a boca

passa a funcionar como uma zona erógena, o fluxo do leite representa um prazer e a sua

conseqüência é um estado de satisfação, caracterizado pelo corar da pele, um sorriso

‘beatífico’ e o tranqüilo sono da criança.

Após essas primeiras experiências a criança deseja repeti-la a fim de alcançar

novamente a satisfação: ela alucina a presença do objeto, utiliza-se do dedo ou de outra

parte do corpo para ‘presentificá-lo’ e suga repetidamente a fim de diminuir uma tensão

psíquica. Freud aponta para esse modelo como auto-erótico, por não se servir de um objeto

externo para alcançar a satisfação, e o resultado dessa operação é algo semelhante ao

orgasmo, com o relaxamento do corpo e a sonolência. É importante ainda diferenciarmos a

noção de satisfação sexual implicada no chuchar e a dita satisfação genital. A satisfação da

sexualidade não implica necessariamente a genitália como única zona erógena possível de

ser utilizada. Assim, a sexualidade infantil se apóia numa função somática, se inicia pela

via auto-erótica, e tem seu alvo sexual sob o domínio de uma zona erógena. A mucosa da

boca ganha uma certa prevalência na atividade do chuchar, mas esse tipo de satisfação

pode se derivar para outras partes do corpo que passam a funcionar como zona erógena. E

o alvo é sempre representado pela repetição de satisfações anteriores – como no caso do

chuchar com a alimentação. O alvo sexual, representado pelo objetivo de satisfação,

funciona como um estímulo que aumenta a tensão psíquica e gera a ação. Esta fase de

estruturação foi associada à histeria, com suas característica de excesso de demanda de



amor, excesso de reclamações e sintomas que remetem o analista às excitações de toda

parte superior do aparelho digestivo.

Um outro apoio da sexualidade em funções corporais é indicado por Freud como

pulsão anal. Ele afirma que a atividade de reter ou soltar as fezes representa uma

experiência carregada de satisfação sexual que a criança tende a repetir. O funcionamento

intestinal funcionaria como um aumento da tensão, e a retenção das fezes pode fazer como

que a criança aumente o prazer implicado na atividade de excreção se misturando com uma

sensação de volúpia e dor. Freud (1905/1987, p. 173) afirma ainda que uma fixação da

libido na fase anal pode estar relacionada a características psíquicas bem definidas: a

retenção das fezes pode se relacionar com uma grande quota de obstinação, poder,

excentricidade e nervosismo, assim como o soltar com facilidade pode se relacionar a

características psicológicas relacionadas à docilidade. O controle da atividade de excreção,

para Freud, inaugura uma seqüência de fantasias infantis baseadas na questão ‘de onde

vem os bebes?’ e o cocô pode ter um significado psicológico de um ‘presente’ para os pais

ou mesmo de uma fantasia de nascimento de um filho. Além do mais, a atividade anal se

relaciona com o diferencial nosológico para a hipótese diagnóstica de neurose obsessiva.

A noção de apoio no orgânico que perpassa o desenvolvimento da teoria das

pulsões é mais importante do que sua característica cronológica, como sucessão de fases.

Um bom exemplo disso é a elaboração da teoria sobre a pulsão fálica. Freud (1905/1987, p.

175) afirma que a zona erógena genital está destinada a ‘grandes coisas no futuro’, mas já

se consolida como zona erógena passível de excitação sexual desde os primórdios da vida

infantil. Pelo prazer implicado na micção (apoio) a criança tende a repetir esse tipo de

satisfação principalmente através da atividade das mãos e das coxas, representando um tipo

de masturbação infantil. Freud relaciona essa fase com o aparecimento de um aspecto de

dominação implicado na estruturação sexual do menino. É uma hipótese um tanto

apressada e fundada num certo desenvolvimento da história das espécies, quando Freud

afirma que no gênero masculino há uma tendência à dominação com objetivo de

subordinar a fêmea para o coito.  Apesar de não desconsiderar as influências sociais na

estruturação psíquica, Freud está às voltas com a tentativa de encontrar um fundamento

biológico para a montagem e organização das pulsões. Nesta fase chamada de fálica estaria

o fundamento das perversões, num jogo de afirmações e negações em relação à castração

observada no corpo do ‘outro sexo’ (das meninas) sua ameaça de perda do pênis (nos

meninos).



Desta maneira, Freud propõe três períodos distintos da estruturação sexual infantil:

a lactância, um breve florescimento da atividade sexual, representado pelas fases que

acabamos de descrever, e a puberdade (1905/1987, p. 176). Durante esse breve

florescimento da atividade sexual definem-se o caráter ou a sintomatologia das neuroses e

a análise se ocupa de enfrentar a amnésia infantil a fim de eliminar a compulsão que vem

do material inconsciente. Assim ele aponta para a sexualidade como caráter estruturante

dos tipos psicológicos descritos na clínica, reservando um lugar especial para o papel da

sexualidade na formação do psiquismo.

Faz-se notar, no desenrolar teórico de Freud, a característica de uma disposição

perverso-polimorfa fundamental na estruturação infantil. Há uma tendência uniforme a

todas as formas de perversões e o acréscimo de determinados componentes que convoca a

participação de outros indivíduos como objetos sexuais. Por exemplo, no par

exibicionismo e voyerismo podemos observar a importância do olhar e ser olhado, no

sadismo-masoquismo há o componente da agressividade que aparece com certa

independência das zonas erógenas (Freud, 1905/1987, p. 179) e inicialmente estão

separadas da atividade sexual genital. Os componentes tomados como forças repressivas

que advém do eu, como o nojo, a vergonha e a moral, ainda não estão estabelecidos e a

criança encontra caminho relativamente livre para a manifestação da sexualidade em seu

aspecto mais fundamental que é a dita disposição perverso-polimorfa. Há, por exemplo,

uma satisfação infantil com o desnudamento do próprio corpo e com a observação das

genitálias dos outros que o rodeiam, mais tarde com o advento dos aspectos proibitivos da

educação essa ‘vontade de ver’ proibida pode dar origem a uma neurose. Como vemos,

existe um funcionamento simbólico do psiquismo mesmo antes de a criança ascender ao

mundo da fala. As crianças se relacionam sexualmente com os objetos (incluindo as

presenças de outros indivíduos) e posteriormente interpõe a fala como presentificação

simbólica desses objetos, constituindo as trilhas do que Freud chamou de desejo.

Na Conferência XXII (1917/1987) Freud afirma que a psicanálise surgiu a partir da

teoria sobre a estruturação da ‘energia libidinal’ e, consequentemente, do desejo.

Inicialmente a biologia foi o fundamento teórico que compunha o pano de fundo da teoria

da libido. De acordo com Freud, a libido (energia sexual) passaria por determinados

estágios de estruturação até chegar ao objetivo final de reprodução biológica. Nesse

tortuoso caminho de ‘evolução libidinal’ algumas vias adjacentes são acessadas como

formas de ‘preparação’ para o objetivo final (compondo as tendências parciais da pulsão) e

dessas vias podem surgir perigos que estão na base da diferença entre a estruturação



normal e o patológica. Esses perigos, de acordo com Freud, são a inibição, a fixação e a

regressão a estágios anteriores da estruturação libidinal.

Quando o sujeito encontra obstáculos que impedem o escoamento libidinal, a

energia também chamada de ‘energia pulsional’ pode se fixar ou regredir aos estágios

precedentes de estruturação. Ou seja, ao se deparar com obstáculos na realização de seus

objetivos a libido pode regredir de duas formas: a primeira seria um movimento de

retrocesso aos objetos que foram inicialmente catexizados pela libido – objetos

incestuosos, representados principalmente pelo pai e a mãe; e o segundo tipo de regressão

seria um retorno aos estágios anteriores da organização sexual como um todo. As neuroses,

nesse sentido, mostrariam regressões dos dois tipos. A histeria evidencia a regressão

libidinal aos objetos inicialmente catexizados, e as chamadas neuroses narcísicas

(posteriormente chamadas de psicoses) mostrariam o regresso da libido aos estágios

anteriores da organização sexual como um todo.

Na Conferência XXII (1917/1987) Freud atenta para a diferença entre a noção de

recalque – que viemos trabalhando até então como o modelo de defesa presente nos casos

de neurose – e a noção de regressão. No recalque o que está em jogo é o aparelho psíquico

e seus processos topográficos e dinâmicos, incidindo sobre as representações psíquicas em

suas relações como o consciente e o inconsciente. O recalque é o mecanismo característico

das neuroses (Freud, 1917/1987, p. 402). Uma neurose é resultado de um ‘impedimento’

de satisfação libidinal, que era o único modo de satisfação desejado pela pessoa, ou o único

de que ela é capaz. Portanto, o sujeito ‘adoece’ devido à frustração e os sintomas aparecem

como substituto da satisfação frustrada. Freud (1917/1987, p. 403) afirma, porém, que a

satisfação frustrada ainda não é a causa da neurose, mas apenas um dos componentes da

sua produção. Na regressão estamos tratando de um conceito descritivo, representando o

retorno da libido e não a mudança de localização topográfica das representações psíquicas.

A regressão da libido é causada por um impedimento na evolução dos estágios de

estruturação pulsional, que caminhava na tentativa de uma suposta possibilidade de

unificação das pulsões parciais.

Nos casos de histeria Freud demonstra que há uma regressão da libido – do

primeiro tipo – aos objetos sexuais incestuosos, mas não existe uma regressão aos estágios

anteriores de estruturação libidinal. Nos casos de neurose obsessiva já podemos entrever os

aspectos de uma regressão da libido à fase de sádico-anal, apresentando sintomas de uma

demanda de amor disfarçada (desde a infância) como impulsão sádica. A frase ‘eu gostaria

de matá-lo’ pode ser entendida como ‘gostaria de me deleitar’ com amor. Quando este tipo



de psicopatologia (neurose obsessiva) também apresenta um retorno aos objetos

inicialmente catexizados pela libido fica evidente o horror e a estranheza que tais ideias

provocam no sujeito (como um desejo de que o pai morra, por exemplo). Parece que tanto

em um quanto em outro caso o recalque serve para contrabalancear a regressão. E é

interessante notar que caso não haja recalque como contrabalanço o que se tem é uma

perversão, e não uma neurose, já que a libido regressou aos objetos catexizados nas fases

parciais de estruturação.

É certo também que não basta uma satisfação frustrada para que tenhamos o efeito

de uma neurose, pois como afirma Freud (1917/1987, p. 403) pessoas frustradas não são

felizes, mas nem por isso todas elas adoecem. Uma das características da pulsão é a

plasticidade, ou seja, pode ser deslocada para outro objeto permitindo satisfações

substitutivas; ou ainda pode ativar o mecanismo da sublimação, como uma forma de dar

vazão a uma moção pulsional se vinculando a objetos ‘não sexuais’.

Na tentativa de elaborar uma teoria etiológica dos sofrimentos mentais Freud

aponta para uma série causal ou ‘séries causais complementares’, mostrando que por um

lado há um fator interno de fixação da libido nos rastros de objetos anteriormente

catexizados  e por outro lado há o fator externo ou acidental, que podemos localizar na

noção de frustração. Nessa série causal, Freud indica que depende de até onde queremos

ampliar o conceito de neurose, pois a barreira entre normal e patológico se desfaz ao

associarmos os aspectos da estruturação da libido com as frustrações advindas do campo

da realidade, indicando que não existe uma normalidade real do funcionamento psíquico,

mas apenas uma ‘normalidade ideal’ a título de consistência teórica.

É importante, portanto, pensar na tenacidade e aderimento da libido aos objetos.

Essa adesividade libidinal é o mais importante fator etiológico, porém ela ocorre tanto em

pessoas normais quanto neuróticos ou perversos, restando uma impossibilidade de saber o

que determina a atração da libido à marca de um objeto. Para ilustrar essa adesividade da

libido na sua forma mais direta Freud conta um caso de perversão na qual o objeto de

satisfação sexual para o paciente era o pé de suas parceiras. Um homem conta que não

consegue chegar a uma estimulação sexual suficiente se não estiver presente a imagem de

um pé que guarda semelhanças com os pés de uma empregada da casa de seus pais que se

ocupava dos cuidados dos filhos. Lembrou de uma cena na qual estava sentado no chão aos

pés dessa empregada. A empregada tinha uma ferida no pé que a impedia de calçar

sapatos, fazendo-a trabalhar com sandálias abertas confortáveis. Por algum motivo houve

uma adesividade da libido a esses pés observados, constituindo uma cena que antecedeu o



aparecimento do desejo – insatisfeito na realidade – de subir um pouco mais o olhar para

ver as genitálias da empregada. Nesse caso de perversão Freud afirma a presença da

fixação da libido sem um recalque da cena como é característico da neurose. O paciente se

lembrava de tudo isso, e de tantos outros detalhes que envolviam a excitação sexual

naquela cena primária. As doenças neuróticas estão fundamentadas quase da mesma

maneira, com a diferença de que o recalque vem contrabalançar a fixação da libido

enviando para o inconsciente as representações relacionadas à fixação. Mas em suma a

neurose é uma luta de impulsos plenos de desejo em busca de satisfação e o recalque

aparece como defesa ou recusa contra esses impulsos libidinais, acionando o conflito

psíquico.

O traçado de formação da neurose pode ser entendido da seguinte maneira: um

conflito acionado por uma frustração força a libido à procura de outros caminhos e objetos;

esse caminhos suscitam a desaprovação em alguma parte da personalidade impondo um

veto sobre o novo método de satisfação tal como se apresenta; dessa forma surgem os

sintomas como satisfação duplamente substitutiva, constituindo a neurose a partir de uma

frustração externa e outra frustração interna. Mas qual seria a força que cria objeções às

tendências libidinais? Freud – na Conferência XXII (1917/1987, p. 410) – afirma que são

as pulsões do eu, que até o texto sobre o narcisismo (1914/1987) eram pensadas como

pulsões não-sexuais, indicando com este conceito as fontes das resistências que se opões à

análise. Seria, portanto, um conflito entre pulsões do eu e pulsões sexuais. Após o estudo

sobre o conceito de narcisismo, como dissemos, houve uma mudança na teoria freudiana,

pois a energia libidinal (sexual) é a mesma seja se tratando de libido de objeto ou libido do

eu (o eu tomado como objeto de satisfação pulsional); ou seja, não há pulsões que não

sejam sexuais, mesmo que ela se direcione para o eu ou para os objetos, isso pelo menos

até o advento da teoria sobre o Além do princípio do prazer de 1920/1987 que veremos a

seguir. Freud afirma, então, que na estruturação da libido o eu se esforça por estar em

harmonia com sua organização sexual. Se o eu rejeita os rastros da fixação da libido pode

aparecer uma neurose, remetendo o sujeito ao lugar onde a libido sofreu fixação. E ainda,

se o eu é complacente com a fixação libidinal estamos no campo das perversões como

manutenção da atividade sexual infantil a partir das pulsões parciais.

4.2 – A pulsão de morte

A fim de dar mais um passo na compreensão da teoria freudiana sobre a

sexualidade utilizaremos, como anunciamos, um texto datado de 1920/1987 que trouxe



novos direcionamentos para o estudo do funcionamento pulsional e consequentemente para

a pesquisa sobre os fundamentos das psicopatologias. O texto intitula-se Além do princípio

do prazer e nele Freud indica estar em busca da definição dos aspectos dinâmicos e

topográficos do aparelho psíquico. Com a teoria do princípio do prazer, formulada para dar

conta da tendência à busca do prazer e diminuição do desprazer ocasionado por um

aumento da tensão, Freud afirma que delineou o aspecto econômico do funcionamento

psíquico. Topograficamente já temos visto que Freud realizou uma distinção entre três

instâncias psíquicas: o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. A teoria da pulsão foi

estabelecida entre dois tipos: as pulsões de autoconservação (ou pulsões do eu) e as pulsões

sexuais, que vimos delineadas nos Três ensaios.... Após o texto do Além do principio do

prazer Freud pôde delinear um avanço teórico no sentido de redefinir as instâncias

psíquicas – topograficamente – e assim discutir com maior clareza a questão do dinamismo

implicado na passagem e função de uma e outra instância. Além disso, a teorias das

pulsões se viu diferenciada: após o texto sobre o narcisismo (1914/1987) Freud já percebia

que a dita pulsão de autoconservação nada mais é do que a pulsão sexual voltada para o eu,

também dominada, portanto, pela força de Eros como tentativa de unificação subjetiva

através da incorporação de determinadas características dos objetos desejados pelo sujeito.

E após o Além do princípio do prazer a teoria das pulsões alcança uma nova dualidade: as

pulsões de vida (Eros) e a pulsão de morte (Tanathos).

Desde o fim do século XIX Freud indicava que havia uma teoria do princípio de

constância – ou inércia neurônica – no aparelho psíquico. Essa teoria foi pensada por

Fechner e a expressão ‘princípio de constância’ foi utilizada por Freud inicialmente para

fundamentar a própria teoria do princípio de prazer. Esse princípio se resume a manter o

mais baixo possível, ou pelo menos constante, o nível de excitação psíquica, tendendo à

estabilidade. Esse princípio de constância foi revisto em 1920 a fim de diferenciá-lo do

princípio do prazer e determinar uma nova força que vem esclarecer aspectos importantes

da formação das psicopatologias e reorientar o estudo das pulsões. Acompanhemos,

portanto, o caminho utilizado por Freud para desenvolver mais este conceito fundamental.

Freud (1920/1987, p. 17) afirma que é incorreto afirmar a dominância do princípio

de prazer, pois nem todos os processos mentais são acompanhados da sensação de prazer,

por mais que ele continuava a concordar que há uma tendência ao princípio do prazer. O

próprio Fechner já havia dito que a tendência a um objetivo não implica necessariamente

em que este seja atingido, o que mais importa é o trabalho por aproximação. No mesmo

sentido seria perigoso pensar numa tendência única pelo prazer já que este processo



primário poria em risco a própria autoconservação do indivíduo. Por isso mesmo, como

vimos, o princípio do prazer passa a ser paulatinamente substituído, no psiquismo, pelo

princípio de realidade, na tentativa de suportar um certo desprazer momentâneo a fim de

alcançar um prazer posterior: as experiências desagradáveis são responsáveis pela

substituição do princípio do prazer pelo princípio de realidade (Freud, 1921/1987, p. 21).

Havíamos dito que o princípio de realidade não elimina completamente o princípio do

prazer, mas funciona como um prolongamento dele mesmo, suportando o desprazer pela

busca de um prazer maior. Ou seja, o princípio do prazer persiste em detrimento do

organismo como um todo, advindo das pulsões ou do eu (Freud, 1920/1987, p. 19).

Apesar da persistência do princípio de prazer, no processo de formação do eu a

energia utilizada continua sendo a única: a energia pulsional. Alguns componentes

pulsionais (objetivos, exigências) são recalcados. Eles podem posteriormente forçar uma

via direta na composição do eu ou se manifestarem através dos sintomas. Tanto em um

quanto no outro caso esses componentes que fazem parte do eu como característica ou

sintoma são sentidos como desprazer. Aí mesmo está a neurose que Freud (1920/1987, p.

21) veio postulando como um conflito entre o eu e as exigências pulsionais: um prazer que

não pode ser sentido como tal, uma espécie de desprazer perceptivo ocasionado pela

pressão das pulsões insatisfeitas (princípio do prazer) e pelo reconhecimento de ameaças

externas (princípio de realidade).

Com o objetivo de delinear a teoria sobre o termo princípio de constância – que

neste texto é utilizado sob o conceito de pulsão de morte – Freud (1920/1987, p. 23) inicia

a pesquisa sobre as sensações desprazerosas que são repetidas através dos sintomas. Ele

toma os casos das ‘neuroses traumáticas’ das quais as ‘neuroses de guerra’ são um

exemplo. Após uma situação de grande estresse sofrido em situação de guerra, em

situações que colocavam o sujeito de frente com a possibilidade de sua morte, geravam-se

sintomas parecidos com os da histeria, ou ainda uma forte indisposição subjetiva que se

aproxima da hipocondria ou da melancolia.  Freud nota que é muito comum o relato de

pacientes ‘neuróticos de guerra’ que sonham durante vários anos com aquela situação

desprazerosa do campo de guerra e acordam justamente no momento do susto sofrido. Há

uma repetição da experiência traumática sustentando uma fixação ao trauma muito

parecida com os casos de histeria. Se a teoria da interpretação dos sonhos já indicava que

eles são realizações de desejos inconscientes, poderíamos pensar a repetição das situações

traumáticas apenas como uma tendência masoquista do eu, que investe energia em repetir a



justamente o despreparo psíquico frente àquela situação que foi experienciada como um

grande susto.

Para elaborar melhor isso que ele chamou de ‘tendência masoquista do eu’ Freud

(1920/1987, p. 27) traz para sua discussão uma brincadeira infantil que ele observou em

seu próprio neto durante os primeiros anos de vida. Essa brincadeira consistia em jogar um

carretel para fora do berço e depois puxa-lo de volta com uma alegre expressão de

contentamento. Essa brincadeira era acompanhada por dois sons emitidos pela criança: fort

(interpretado por Freud como um ‘vai embora’) e da (volta). O fort-da para Freud consistia

numa brincadeira que repetia uma situação desagradável para o bebê quando sua mãe saía

para seus afazeres e o ‘puxar o carretel’ representava sua mãe retornando e se relacionava

com uma forma de geração de prazer. Ele notou, porém, que a primeira parte da

brincadeira (fort) já era uma jogo em si mesmo, e que às vezes o carretel não estava a sua

disposição e ele então passava a jogar vários brinquedos para fora do berço mesmo que não

obtivesse o prazer de compensação do retorno do objeto. Freud percebeu que esta atividade

funcionava como uma espécie de ‘dominação’ da lembrança do abandono momentâneo

que gerava desprazer na criança. O bebê repetia a renúncia à satisfação pulsional e assim

passava da posição de passivo (sendo abandonado) para uma situação ativa (abandonando

o objeto, mandando que vá embora). Esta seria uma forma de ‘ab-reação’ da criança frente

às intensas impressões reais. Da passividade da experiência para a atividade num jogo o

bebê se vingava na formação de um substituto lançando objetos em vez de pessoas (Freud,

1920/1987, p. 27). Essa tendência à dominação está presente também no conceito de ‘ideal

do eu’ que Freud desenvolve no texto sobre o narcisismo (1914/1987), indicando um

caminho para se ‘crescer e fazer o que os outros fazem’.

Para pensar a pulsão do desprazer e da morte Freud busca ainda o exemplo da arte,

que toma temas dramáticos e trágicos e na hora em que é representada causa uma espécie

de satisfação na platéia independente do conteúdo doloroso das representações. Existiria no

psiquismo uma ‘compulsão à repetição’ como tentativa de rememoração e elaboração da

experiência traumática que pegou o sujeito ‘de surpresa’ quando ocorreu. O trabalho de

análise se dedica, então, a remontar essas lembranças e permitir que o sujeito elabore essas

experiências de outra forma. As resistências, segundo Freud, advêm do eu e suas tentativas

de ‘coerência, e unificação’, que luta contra as lembranças que foram recalcadas, e a

compulsão à repetição acontece quando essas resistências do eu são afrouxadas. Neste

texto Freud (1920/1987) já afirma que grande parte do eu é inconsciente, o que indica que

o eu é uma instância de conflito constante, lugar onde incide a divisão subjetiva.



Percebemos então com Freud (1920/1987, p. 34) que a compulsão a repetição

rememora experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca

trouxeram satisfação. As brincadeiras infantis como o fort-da, os sonhos dos neuróticos de

guerra e a repetição de sintomas nas neuroses em geral indicam a recorrência de uma

‘mesma coisa’ que funciona além do princípio do prazer, marcando a vida do sujeito como

um ‘destino preparado’. No trabalho de transferência, em situação analítica, os pacientes

repetem principalmente o modo como se deu o abandono de seus desejos sexuais infantis

que foram condenados à extinção pela incompatibilidade com a realidade e com a etapa de

estruturação em que se encontravam. A criança chega ao fim do florescimento precoce da

sexualidade com os mais penosos sentimentos, que são repetidos na situação de

transferência. A interdição do incesto, por exemplo, pode gerar um sentimento de

inferioridade pela perda do amor, uma cicatriz narcísica, reservando para ele as palavras

mais duras e um menor sentimento de afeição por si mesmo, sentem-se desprezados,

‘obrigam’ o analista a tratá-los com frieza, produzem planos irreais (no lugar de bebês,

como nas fantasias infantis) e se comportam como se suas determinações subjetivas não

pudessem jamais ser abandonadas. Freud afirma ainda ser difícil enxergar os motivos

puros da repetição desses traços que geram desprazer, mas que as experiências que

anunciaram a iminência da perda da vida, sem um preparo do psiquismo, gera um choque

no órgão da mente denominado ‘libido’ e empobrece os sistemas psíquicos consciente e

pré-consciente.

Chegamos, portanto, a uma importante característica enunciada pelo estudo do que

Freud chamou de pulsão de morte: se na histeria foi possível observar a função dos sonhos

como uma ‘realização alucinada de desejos’21, os sonhos nas neuroses traumáticas são

tentativas de dominar retrospectivamente o estímulo antes de entrar em funcionamento o

princípio de prazer, desenvolvendo a ansiedade (1920/1987, p. 48). Assim também Freud

diz que os sonhos em análise geralmente estão em função da compulsão à repetição, pois o

próprio trabalho analítico se ocupa de enfraquecer a resistência do eu em busca de liberar o

afeto ligado às representações recalcadas. Os sonhos funcionam, então, como uma tentativa

de reparar o dano causado pelas impressões traumáticas. Nos casos das neuroses de defesa

as pulsões causam distúrbios parecidos com a neurose traumática.

21 Até mesmo os sonhos de castigo estão subordinados a essa máxima, pois substituem a realização proibida
pela punição imposta a ela, realizando o desejo do sentimento de culpa (1920/1987, p. 48). Ou as fobias,
quando são pensadas como ‘fugas da satisfação pulsional impulsionadas pelo recalque, também estão
subordinadas à realização de desejos.



Acrescentamos ainda uma observação que Freud faz sobre os casos de melancolia e

esquizofrenia se pensados pela via das neuroses narcísicas: a energia que está sendo

utilizada para reparar os danos causados pelas experiências traumáticas constitui o próprio

sintoma dessas afecções, e esses sintomas podem ceder quando o paciente é acometido por

alguma doença orgânica, como se a energia causadora dos sintomas fosse convertida para a

restauração da parte orgânica lesionada. Estamos observando, então, o aspecto econômico

da libido e de suas tentativas de ‘reparar danos’ no psiquismo através da construção do

sintoma, e a neurose é equivalente a um fracasso em efetuar a sujeição das pulsões.

Em relação ao princípio do prazer, as repetições estão sujeitas a um ‘desgaste’. Um

chiste não produz o mesmo efeito quando é ouvido pela segunda vez, assim como um livro

ou uma peça de teatro. A novidade é condição do deleite quando relacionamos uma

satisfação pulsional ao princípio do prazer (libido). Por outro lado, a compulsão à repetição

quando não subordinada ao princípio do prazer não sofre desgaste, funciona como uma

força demoníaca em ação (Freud, 1920/1987, p. 52) que não faz sentido algum. A

compulsão à repetição despreza o princípio do prazer ao levá-lo ao exagero, já que se

destina a manter o nível zero de excitação psíquica.

A partir destes desenvolvimentos Freud pôde afirmar que a pulsão é um impulso a

restaurar um estado anterior de coisas; impulso que a entidade viva foi obrigada a

abandonar (1920/1987, p. 54); e ao invés de ser um impulso à mudança, a pulsão parece

mais uma energia conservadora. Ou seja, toda pulsão tende à restauração de um estado

anterior de coisas (p. 55), toda pulsão é pulsão de morte e o que impulsiona à mudança são

as condições externas, mas a pulsão continua conservadora por outras vias, sustentando a

máxima: ‘tudo que vive tende à morte’. O sujeito sofre por estar vivo e os tortuosos

caminhos para a morte apresentam o quadro da vida (p. 56). Freud acrescenta ainda que

até mesmo os impulsos de auto-conservação, auto-afirmação e domínio são componentes

da pulsão de morte, pois o organismo deve seguir seu próprio caminho para a morte, ele

deseja morrer a seu próprio modo. O objetivo da vida do organismo é a morte, por mais

que ele evite a todo custo os perigos do curto circuito que possa ameaçar o curso da vida

através de uma antecipação da morte. A ‘pulsão reprimida’ não deixa de se esforçar pela

satisfação completa que é a repetição de uma experiência primária de satisfação, mas o que

a vida consegue não satisfaz a morte, que pressiona sempre para frente”; o que leva

Freud a afirmar que “Eros é efeito do recalque de Thanatos” (1920/1987p. 60).

O desejo funciona como uma tentativa de eternidade (se pensarmos na via da

hereditariedade e na afirmação de Freud de que nem todas as células do organismo tendem



à morte), mas a satisfação completa só é ‘virtualmente’ alcançada pela sustentação de um

paradoxo fundamental que é a restauração da eternidade na morte, num retorno ao

inanimado. Freud utiliza até mesmo de alegorias da biologia para tratar desse paradoxo: o

corpo seria dividido entre uma parte que tende à morte (o soma, o organismo) e um

conjunto de células que tendem a perpetuar o indivíduo nos seus descendentes através da

hereditariedade. Uma e outra parte são separadas no modelo da relação sexual que deixa

um corpo caído ao lado e ejeta as células germinais para iniciar um novo ciclo constituindo

uma nova vida para a morte.

Essa nova versão da teoria das pulsões organizou um novo par. Se antes as

discussões estavam em torno das pulsões sexuais e pulsões do eu agora se torna uma

relação entre pulsões de vida e pulsão de morte. As pulsões do eu já apresentavam o

caráter de conservadorismo implicado na pulsão de morte. Utilizando os escritos de um

epistemólogo da biologia do século XIX (Weissman) Freud faz referência à teoria sobre a

conseqüência da função da reprodução sexuada, que condicionou o paradoxo entre uma

parte mortal (soma, destinado a morrer) e outra parte imortal (células germinais que

carregam a herança).

No que diz respeito às modificações realizadas na clínica psicanalítica a partir dessa

nova dualidade pulsional, Freud dá alguns indícios no texto Análise terminável e

interminável (xxxx/1987). Utilizando-se da teoria do filósofo grego Empédocles, Freud

aponta para as duas forças fundamentais que, para ele, deram origem a diversos eventos na

vida mental. Esses princípios estão em guerra um com o outro: o amor e a discórdia. Freud

demonstra que aí mesmo já está posta as bases do dualismo pulsional psicanalítico, quando

afirma que os sujeitos estão subordinados a uma força de união, de agregação (libido) e

outra que tenta destruir o caminho trilhado pela libido (a pulsão de morte, conservadora do

estado de não estimulação psíquica). Vimos que Freud indica a pulsão de vida (Eros) como

o recalque da pulsão de morte. Nesta perspectiva podemos pensar que uma pulsão não

tenta eliminar a outra, mas antes formam um composto que fundamenta um entrelaçamento

entre vida e morte durante o curso da existência.

Na atividade analítica entra em jogo mais uma questão fundamental para

encerrarmos nossa dissertação: existe um fim para o tratamento psicanalítico? Freud

responde que sim e não. De uma maneira prática, o tratamento tende a seu fim. A

psicanálise, desde o início de qualquer processo analítico, está às voltas com a destituição

do lugar de sugestão implicada na relação do analista e do analisante. É de se esperar que a

neurose de transferência que foi criada artificialmente para o trabalho de análise chegue ao



seu fim. Do mesmo modo, é de esperar que o sujeito reinvente seus recursos psíquicos no

sentido de encontrar as falhas impostas pelo recalque ao seu modo de funcionamento

libidinal. Freud fala de aderência da libido, que prolonga a necessidade do tratamento por

um longo período antes que a libido possa se lançar a novos objetos. Da mesma forma,

uma baixa adesividade da libido pode fazer com que os resultados de uma análise pareçam

sucumbir frente a qualquer pequeno abalo sentido pelo sujeito depois que sua análise tenha

chegado ao fim. O importante é que o trabalho de análise tem um fim e ele passa pelo

desligamento do paciente com analista devido ao fim das investigações que possam trazer

mais esclarecimentos e mudanças de posicionamentos subjetivos a respeito do caminho

traçado pelo sujeito até então em sua vida. Os sintomas podem ter cedido e o eu alcançado

um menor grau de resistência frente às frustrações da realidade e às imposições pulsionais.

Por outro lado, a análise é interminável se pensarmos que o sujeito não ‘se cura de

si mesmo’. A dualidade pulsional continua a gerar seus efeitos em termos de constituição

de objeto e destruição do caminho trilhado. A vida se inicia numa situação de perda de um

objeto fundamental e essa perda não pode jamais ser reparada. Ela é o fundamento da

noção de pulsão de morte como a força que tenta levar o sujeito ao estado de não

estimulação psíquica que antecedeu seu aparecimento como sujeito. A falha fundamental

não pode ser remediada e o sujeito precisa lançar mão de novos recursos para lidar com

essa falta que não cessa de se colocar em causa. Ao mesmo tempo em que o sujeito se

sente mais livre para lidar com suas inclinações e desejos, a pulsão de morte continua a

fazer pressão, talvez não pela via de um masoquismo do eu, mas mantém a falha causadora

do sujeito, que se enlaça à pulsão de vida e mantém em funcionamento a máxima do

‘continuar’. Em relação à pulsão de vida encontramos uma via aberta pela psicanálise no

sentido de destituir a necessidade de formação de sintomas e uma nova forma de se

relacionar com as defesas contra as frustrações. Esse pode ser chamado de caminho

terapêutico de uma análise, possibilitado pela transferência e pelas retificações subjetivas.

Mas sabemos que algo vai além de Eros. Freud tratou desse limite de Eros como o

‘rochedo da castração’, a partir do qual não há interpretação possível para ser colocada em

causa. A partir daí sobrevém a possibilidade de saber fazer com o que resta, aparte

indecifrável de uma análise que se sustenta na função da pulsão de morte não em sua face

de repetição automática das representações inconscientes, mas em relação à sua incessante

força de relançamento do desejo, um desejo que norteia uma vida mas que nunca encontra

sua ideal e almejada completude.



CONCLUSÕES

Esta dissertação asseverou algumas hipóteses sobre os conceitos fundamentais de

psicopatologia psicanalítica e ao mesmo tempo serviu para observarmos aquilo que vai

além da função terapêutica de uma psicanálise. Os fundamentos da psicopatologia

psicanalítica reorientam as disposições entre o normal e o patológico. De acordo com nossa

pesquisa a patologia psíquica pode ser observada tanto clinicamente, pela via do sintoma,

quanto em variados aspectos da vida cotidiana, como nos chistes, sonhos e atos falhos. Por

outro lado, a noção de normalidade, como conceito oposto ao ‘psicopatológico’, pode ser

pensada como um ‘saber lidar com aquilo que lhe causa’, mas ao mesmo tempo essa

normalidade só pode se fundamentar por um ideal ficcional, impossível de ser alcançado

plenamente. A fronteira entre o normal e o patológico encontra a via da demanda para

demarcar seus limites. A normalidade está subordinada não ao equilibrado funcionamento

das funções mentais, mas ao cessar da produção dos antigos sintomas e a um saber lidar

com aquilo que não cessa de pressionar o sujeito (pulsão). Saber lidar com o desejo

indestrutível e com a morte de cada dia seria uma forma de pensarmos a normalidade no

campo da psicanálise, desde que atentemos para a impossibilidade de existência de uma

plena normalidade e que o ‘saber lidar’ vai além da de justificativas racionais, alcançando

a função de ato sem garantias prévias de resultado.

Para melhor sistematizar nossas conclusões faremos uma retomada dos conceitos

que levantamos em cada momento de nossa investigação. Observamos que a

psicopatologia nasceu de um interesse em classificar, no modelo da patologia médica, os

variados tipos de sofrimento mental. Nessa tentativa surgiram as influências de teorias

organicistas e de teorias subjetivistas. Esse conflito não foi encerrado, já que o campo de

debate da psicopatologia repetidamente ainda recebe influências de teorias retiradas do

campo da fisiologia e ao mesmo tempo abre espaço para a interpretação do patológico

como diferentes formas de subjetivação. Vimos também que Freud se insere nessas

discussões ao dar atenção para um tipo de psicopatologia freqüentemente negligenciado

dos estudos de medicina: as neuroses, mais especificamente a histeria. A psicanálise não se

opõe às descrições de tipos clínicos levantadas por todos os autores da chamada Psiquiatria

Clássica, já que seus trabalhos foram uma extensa e detalhada busca por regularidades no

campo dos agrupamentos de sintomas. Mas a histeria serviu de base para o pensamento

psicanalítico justamente na medida em que era difícil prever o curso de formação dos

sintomas, que são os mais variados possíveis. Tomada pela Psiquiatria de seu tempo como



‘mentira patológica’, pela sua variabilidade sintomática, a histeria ganhou relevância nos

estudos de Freud sobre os fenômenos da divisão da consciência que deram base para a

formação do conceito de inconsciente.

Freud tomou uma nova direção no tratamento dos sintomas das psicopatologias.

Deslocou a função do olhar da clínica médica para a função do ouvir da clínica

psicológica. Se na medicina o ouvido do clínico é um ‘órgão que também vê’, na

psicanálise o olho é um ‘órgão que também ouve’. Os sintomas passaram a ser tratados em

termos de seu drama subjetivo, dando atenção à presença de fantasias tristes, frustrações e

impedimentos no caminho da realização de desejos. A psicanálise lança mão do conceito

de associação livre em contraposição à técnica da hipnose, já que Freud percebeu que a

fala é um veiculador desses desejos até então incompatíveis com as aspirações do sujeito.

Nesse sentido se erguem resistências do eu na tentativa de manter afastados da consciência

os pensamentos inaceitáveis pelo sujeito e o trabalho de análise se ocupa de enfrentar as

resistências para abrir caminho para novas formas de satisfação pulsional. Tratando o

sintoma como manifestação dos modos singulares de enfrentamento do real da experiência,

a transferência serve de resistência ao tratamento, mas ao mesmo tempo sua mola mestra,

já que é a partir da atualização dos conflitos inconscientes que pode surgir algum efeito de

ruptura com a posição subjetiva até então sustentada. De um lado os sinais de conflito e

possibilidade de tratamento (transferência) e de outro lado os sintomas como manifestação

das formações do inconsciente.

Tais formações nos permitem apresentar a estruturação do psiquismo a partir do

conceito de mecanismos de defesa. Esses mecanismos funcionam como marcadores

lógicos da nosologia freudiana. Demos destaque aos três mecanismos principais de

formação das psicopatologias: recalque, denegação e rechaço. O recalque é o mecanismo

de defesa por excelência das neuroses (histeria, neurose obsessiva e fobia), a denegação é

característica das perversões (como o fetichismo) e o rechaço dá conta de isolar o tipo

clínico ao qual Freud deu o nome de ‘neuroses narcísicas’.

A trilha de pesquisa psicopatológica de Freud não abre mão da escuta de um desejo

que insiste em se realizar às custas das resistências que o sujeito ergue para se defender.

Desse modo o princípio do prazer e princípio de realidade se mostrou como conceito

fecundo para pensar a relação dos mecanismos de defesa com as formações do

inconsciente. O conceito de narcisismo teve sua fecundidade no sentido de introduzir a

nova dualidade pulsional que Freud viria defender claramente no texto ‘Além do princípio

do prazer’ (1920/1987), pois mesmo que a pulsão tome o eu como objeto ela não deixa de



ser uma pulsão sexual. Isso mostrou a falta de consistência das até então chamadas

‘pulsões do eu’ que pretensamente seriam dessexualizadas. Os conceitos de complexo de

Édipo e complexo de castração serviram para fundamentar a teoria freudiana sobre as

fantasias decorrentes da relação da criança com seus cuidadores e com o sexo oposto. A

noção de ansiedade pôde ser vista através do conceito de ‘medo da castração’ que está

implicado tanto no caso de meninas quanto de meninos. Isso permitiu identificar mudanças

estruturais na formação do psiquismo a partir das diferenças entre o ‘masculino’ e o

‘feminino’, bem como pensar as diferentes ‘resoluções’ do complexo de Édipo em um e

outro caso.

A questão da causa em psicanálise é norteada pelo conceito de sexualidade – como

uma força que transtorna o aparelho psíquico – e pulsão de morte – como um impulso a

desintegrar os investimentos em objetos (já que os investimentos em objetos, a partir da

perda fundamental, nunca são completamente satisfatórios para a substituição do ‘original

perdido’).

Os efeitos da sexualidade aparecem como causadores das psicopatologias porque é

aquilo que transtorna o funcionamento psíquico, aumentando o nível de tensão e forçando

o eu a erguer barreiras de resistência contra seu aparecimento. Aí se instala o conflito

inconsciente: desejo e proibição. É importante ainda observar os conceitos de regressão da

libido aos objetos anteriormente catexizados bem como a regressão às fases parciais de

estruturação psíquica (fases oral, anal e fálica). Este percurso permite a identificação de

diferenças entre os tipos clínicos histeria e neurose obsessiva (fase oral e fase anal,

respectivamente) e o grupo das perversões (fase fálica).

Com o conceito de pulsão de morte Freud mostra que a própria origem da

sexualidade é uma perda fundamental que não pode ser reparada, pois o objeto perdido

remonta ao tempo mítico que antecedeu a formação do sujeito. Essa pulsão de morte tem

como conseqüência fundamental a conhecida ambivalência amor/ódio em todos os tipos de

investimentos libidinais. Além do mais, ela aponta para uma falha estrutural do psiquismo

que impede pensarmos na existência de um sujeito ‘normal’. A não ser pela via de uma

norma própria de funcionamento do psiquismo que advém justamente pela

impossibilidade de acessar as supostas e ideais ‘normas gerais’. Em matéria de psicanálise

qualquer promessa de felicidade plena se mostra como uma impostura. Há algo no sujeito

que é permanentemente incurável e isso não representa manutenção da patologia, a menos

que pensemos a psicopatologia como diferentes formas de respostas do sujeito frente às

adversidades, frustrações e pressão pulsional (psicopatologia como elementos da vida



cotidiana). O trabalho de análise se ocupa de permitir o abandono de antigas normas

fracassadas de funcionamento para a construção de novas normas que permitam uma maior

consistência para o desejo e um prosseguimento fundamentado em sua incompletude

constitutiva. Da nossa parte, finalmente, pensamos que o conceito de desejo inconsciente

se consolida, então, como o que há de mais singular no sujeito e suas características

compõem o núcleo das contribuições freudianas para o campo da psicopatologia.
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