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PREFÁCIO 

RAZÕES E HISTÓRIA DESTA OBRA 

A aversão contra a psicanálise exprime-se às vezes em sarcasmos diri
gidos à sua linguagem. E claro que os psicanalistas não desejam o uso abu
sivo ou intempestivo de palavras técnicas para disfarçar a confusão do pen
samento. Mas, como os ofícios e as ciências, também a psicanálise necessi
ta de palavras próprias. Método de investigação e de tratamento, teoria do 
funcionamento normal e patológico do aparelho psíquico, como se poderia 
ter formulado a novidade das suas descobertas e das suas concepções sem 
recorrer a termos novos? Além do mais, pode-se dizer que qualquer desco
berta científica não se forma moldando-se ao senso comum, mas para além 
dele ou contra ele; o escândalo da psicanálise não é tanto o lugar que con
cedeu à sexualidade como a introdução da fantasística inconsciente na teo
ria do funcionamento mental do homem em luta com o mundo e consigo 
mesmo; a linguagem comum não tem palavras para designar estruturas e 
movimentos psíquicos que não existem aos olhos do senso comum; foi pre
ciso, pois, inventar palavras cujo número — entre duzentas e trezentas — 
varia com o rigor da leitura dos textos e com os critérios do tecnicismo dos 
termos. Além da consulta dos escritos psicanalíticos, poucos recursos exis
tem para apreender o sentido dessas palavras: glossários no final das obras 
didáticas, definições nos vocabulários ou dicionários de psicologia e de psi
copatologia publicados nos últimos vinte ou trinta anos, mas praticamente 
pouco ou nenhum instrumento de trabalho especializado e completo; a obra 
que mais se aproximou foi o Handwõrterbuch der Psychoanalyse, do Dr. Ri
chard F. Sterba, cuja redação foi, pelas circunstâncias, interrompida na le
tra L e cuja impressão parou no termo "Grõssenwahn". "Não sei", escreveu-
me o Dr. Richard F. Sterba, "se isto se refere à minha megalomania ou 
à de Hitler''; o Dr. Sterba teve a amabilidade de me enviar os cinco fascí
culos desta obra, que é rara, senão inacessível (Internationaler Psychoa-
nalytische Verlag, 1936-1937); cite-se ainda um livro de espírito completa
mente diferente, coletânea alfabética de textos freudianos traduzidos para 
o inglês e publicada por Fodor e Gaynor em 1950 com um prefácio de Theo-
dor Reik (Fodor N. e Gaynor F., Freud: Dictionary of Psychoanalysis, prefá
cio de Theodor Reik, Nova Iorque, Philosophical Library, 1950, XII+ 208 
páginas). 



VOCABULÁRIO DA PSICANÁLISE 
O principal da terminologia técnica da psicanálise é obra de Freud; foi-

se enriquecendo ao mesmo tempo com as suas descobertas e com o seu 
pensamento. Ao contrário do que aconteceu na história da psicopatologia 
clássica, Freud pouco foi buscar no latim e no grego; recorreu, evidente
mente, à psicologia, à psicopatologia, à neurofisiologia do seu tempo; mas 
foi sobretudo no alemão que ele foi procurar as suas palavras e fórmulas, 
aproveitando os recursos e comodidades que a sua própria língua lhe ofere
cia. E acontece que é difícil uma tradução fiel, e a terminologia analítica 
dá então uma impressão insólita que a língua de Freud não dá, se os recur
sos da língua do tradutor não forem sempre explorados; em outros casos 
é a simplicidade da expressão freudiana que torna imperceptível o seu tec
nicismo. A verdadeira dificuldade não está aí, pois só acessoriamente se 
trata de uma dificuldade de ordem linguística. Se o Freud escritor se mos
trou inventivo, a verdade é que se preocupou pouco com a perfeição do seu 
vocabulário. Sem enumerar os tipos de dificuldades que se encontram, po
demos limitar-nos a dizer que com a terminologia analítica acontece o mes
mo que com muitas outras linguagens: são frequentes a polissemia e as so
breposições semânticas; nem sempre palavras diversas invocam ideias muito 
diferentes. 

Lutamos então com as palavras, mas não pelas palavras. Por trás das 
palavras, é preciso encontrar fatos, ideias, a organização conceituai da psi
canálise. Tarefa que tanto a longa e fértil evolução do pensamento de Freud 
como a vastidão de uma literatura cujos títulos enchem já nove volumes 
da bibliografia de Grinstein tornam laboriosa. Além disso, como as ideias, 
as palavras não se limitam a nascer, elas têm um destino; algumas caem 
em desuso ou são menos utilizadas, cedendo a sua frequência a outras que 
correspondem a novas orientações da investigação e da teoria. No entanto, 
o essencial da terminologia freudiana resistiu ao tempo; as inovações, aliás 
pouco numerosas, implantaram-se nela sem lhe alterar a organização e a 
tonalidade. Logo, um vocabulário não pode limitar-se a definições que dis
tingam os diversos sentidos de que os termos psicanalíticos se puderam re
vestir; é preciso um comentário apoiado em referências e citações que jus
tifiquem as propostas apresentadas. Esse comentário implica uma extensa 
consulta da literatura, mas sobretudo o conhecimento dos escritos freudia
nos, já que é exatamente nos escritos freudianos que se encontram as ba
ses da conceituação e da terminologia, e visto que as dimensões da literatu
ra desafiam as possibilidades de um investigador isolado ou de uma equipe 
pouco numerosa. Depois, tal vocabulário não pode assentar apenas na eru
dição, exige especialistas familiarizados com a experiência psicanalítica. No 
entanto, uma orientação para além das palavras, dirigida aos fatos e às ideias, 
não nos deve levar a cair num dicionário de conhecimentos. Finalmente, 
trata-se de recensear acepções, de esclarecê-las umas através das outras, 
de lhes assinalar as dificuldades sem pretender decidir, inovando pouco — 
por exemplo, para propor traduções mais fiéis. O método conveniente é an
tes de mais nada histórico-crítico, como o do Vocabulaire technique et criti-

VI que de la philosopkie, de André Lalande. Eram estas as intenções iniciais 



quando, por volta de 1937-1939, se começou a executar o projeto de um 
vocabulário da psicanálise. Os dados recolhidos perderam-se; as circuns
tâncias, outras tarefas, a ausência de documentação, condenaram o projeto 
ao adormecimento, senão ao abandono, adormecimento incompleto na me
dida em que as preocupações terminológicas não estiveram ausentes de di
versos trabalhos. O despertar só se consumou em 1958, sempre no espírito 
histórico-crítico do Vocabulaire de la philosophie, de Lalande, embora com 
diferentes modalidades. 

Depois de alguma tentativas, as necessidades da tarefa e o desejo de 
atingir o fim encontraram uma resposta na colaboração de J. Laplanche e 
de J.-B. Pontalis. A consulta da literatura psicanalítica e a reflexão sobre 
os textos, a redação dos projetos de artigos, a revisão desses projetos e o 
seu acabamento exigiram deles perto de oito anos de trabalho, trabalho fe
cundo, decerto, mas também avassalador e por vezes fastidioso. A maior 
parte dos projetos de artigos foram lidos e discutidos entre nós, e guardo 
vivas recordações da animação daquelas conversas durante as quais o bom 
entendimento não temia as divergências de pontos de vista e em nada pre
judicava um rigor sem concessões. Sem o esforço de "pioneiros" como La
planche e Pontalis, o projeto concebido há vinte anos não se teria transfor
mado neste livro. 

No decurso destes anos de labor, sobretudo dos últimos, a orientação 
da obra não deixou de sofrer alterações, o que é sinal não de fraqueza, mas 
de vitalidade. Foi assim que Laplanche e Pontalis centraram cada vez mais 
as suas pesquisas e a sua reflexão nos escritos freudianos, recorrendo 
naturalmente aos primeiros textos psicanalíticos e ao Projeto para uma 
psicologia científica de 1895, que acabava de ser publicado. O fato de se 
ter conferido a maior importância ao nascimento das ideias e dos termos 
não diminuiu, porém, a preocupação com o seu destino e com o seu alcan
ce. O Vocabulário da psicanálise apresenta assim a marca pessoal de La
planche e de Pontalis, sem trair os princípios que inspiravam o projeto ini
cial da obra. 

A sua finalidade foi e continua sendo a de preencher uma lacuna, satis
fazer uma necessidade por nós sentida, por outros reconhecida e raramen
te negligenciada. Deseja-se que seja útil, que se torne um instrumento de 
trabalho para os pesquisadores e para os estudantes de psicanálise, tal 
como para outros especialistas ou para os curiosos. Por mais trabalho e cons
ciência que tenhamos posto na sua elaboração, os leitores informados, aten
tos e exigentes por certo descobrirão nele lacunas, erros de fato ou de 
interpretação; se esses leitores nos comunicarem suas críticas, elas não se 
perderão, antes serão acolhidas calorosamente e estudadas com interesse. 
Por outro lado, o objeto, o conteúdo e a forma do Vocabulário parecem não 
impedir sua tradução para outras línguas. Observações, críticas, traduções 
irão responder a uma segunda ambição: a de que o Vocabulário da psica
nálise seja não apenas um "instrumento de trabalho", mas também um 
"documento de trabalho". 

D. L. 





INTRODUÇÃO 

O presente trabalho incide sobre os principais conceitos da psicanálise 
e implica um certo número de opções: 

1? Na medida em que a psicanálise renovou a compreensão da maio
ria dos fenómenos psicológicos e psicopatológicos, e mesmo a do homem 
em geral, seria possível, num manual alfabético que se propusesse abarcar 
o conjunto das contribuições psicanalíticas, tratar não apenas da libido e 
da transferência, mas do amor e do sonho, da delinquência ou do surrealis
mo. A nossa intenção foi completamente diferente: preferimos deliberada
mente analisar o aparelho nocional da psicanálise, isto é, o conjunto dos 
conceitos por ela progressivamente elaborados para traduzir as suas des
cobertas. O que este Vocabulário visa não é tudo o que a psicanálise preten
de explicar, mas aquilo de que ela se serve para explicar. 

2? A psicanálise nasceu há quase três quartos de século. O "movimen
to" psicanalítico conheceu uma história longa e tormentosa, criaram-se 
grupos de analistas em numerosos países, onde a diversidade dos fatores 
culturais não podia deixar de repercutir nas próprias concepções. Em vez 
de recensear a multiplicidade, pelo menos aparente, das acepções diversas 
através do tempo e do espaço, preferimos retomar na sua originalidade pró
pria as noções às vezes já insípidas e obscurecidas, e atribuir por esse fato 
uma importância privilegiada ao momento da sua descoberta. 

3? Este preconceito levou-nos a nos referirmos, quanto ao essencial, 
à obra primordial de Sigmund Freud. Uma pesquisa, mesmo parcial, leva
da a efeito através da massa imponente da literatura psicanalítica só con
tribui para verificar até que ponto a grande maioria dos conceitos por ela 
utilizados encontra a sua origem nos escritos freudianos. Também neste 
sentido o nosso Vocabulário se distingue de um empreendimento de inten
ções enciclopédicas. 

Esta mesma preocupação de reencontrar as fundamentais contribuições 
conceituais implica tomarmos em consideração outros autores além de 
Freud. Foi assim que, para citarmos apenas um exemplo, apresentamos um 
certo número de conceitos introduzidos por Melanie Klein. 

4? No campo da psicopatologia, a nossa escolha guiou-se por três 
princípios: 
a) Definir os termos criados pela psicanálise, quer o seu uso se tenha con

servado (ex.: neurose de angústia), quer não (ex.: histeria de retenção)', 
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b) Definir os termos utilizados pela psicanálise numa acepção que difere 

ou já diferiu da acepção psiquiátrica geralmente admitida (ex.: paranóia, 
parafrenia); 

c) Definir os termos que têm exatamente a mesma acepção em psicanálise 
e na clínica psiquiátrica, mas que possuem um valor axial na nosografia 
analítica; por exemplo: neurose, psicose, perversão. De fato fazíamos ques
tão de fornecer, pelo menos, balizas para o leitor pouco familiarizado 
com a clínica. 

* 
Os artigos são apresentados por ordem alfabética. Para acentuar as re

lações existentes entre os diferentes conceitos, recorremos a duas conven
ções: a expressão ver este termo significa que o problema encarado é igual
mente abordado ou tratado, às vezes de maneira mais completa, no artigo 
para que se remete; o asterisco * indica simplesmente que o termo a que 
está aposto é definido no Vocabulário. Gostaríamos assim de convidar o lei
tor a estabelecer por si mesmo relações significativas entre as noções e a 
orientar-se nas redes de associações da linguagem psicanalítica. Pensamos 
ter evitado assim uma dupla dificuldade: o arbítrio a que uma classificação 
puramente alfabética poderia conduzir e o obstáculo, mais frequente, do 
dogmatismo ligado aos enunciados de feição hipotético-dedutiva: Deseja
mos que possam assim surgir séries, relações internas, "pontos nodais" 
diferentes daqueles em que se baseiam as apresentações sistemáticas da 
doutrina freudiana. 

Cada termo é objeto de uma definição e de um comentário. A definição 
tenta condensar a acepção do conceito, tal como ressalta do seu uso rigoro
so na teoria psicanalítica. O comentário representa a parte crítica e essen
cial do nosso estudo. O método que aqui utilizamos poderia ser definido 
por três palavras: história, estrutura e problemática. História: sem nos 
restringirmos a uma ordem de apresentação rigorosamente cronológica, 
quisemos indicar para cada um dos conceitos as suas origens e as princi
pais fases da sua evolução. Tal demanda das origens não tem, em nosso 
entender, um interesse de simples erudição: é impressionante ver os con
ceitos fundamentais esclarecerem-se, reencontrarem as suas arestas vivas, 
os seus contornos, as suas recíprocas articulações, quando os confrontamos 
de novo com as experiências que lhes deram origem, com os problemas 
que demarcaram e infletiram a sua evolução. 

Esta investigação histórica, embora apresentada isoladamente para cada 
conceito, remete evidentemente para a história do conjunto do pensamen
to psicanalítico. Não pode pois deixar de considerar a situação de determi
nado elemento relativamente à estrutura em que se situa. Por vezes, pare
ce fácil descobrir esta função, pois é explicitamente reconhecida na litera
tura psicanalítica. Mas, frequentemente, as correspondências, as oposições, 
as relações, por mais indispensáveis que sejam para a apreensão de um con-

X ceito na sua originalidade, são apenas implícitas; para citar exemplos parti-



INTRODUÇÃO 
cularmente eloquentes, a oposição entre "pulsão" e "instinto", necessária 
para a compreensão da teoria psicanalítica, em nenhum lugar é formulada 
por Freud: a oposição entre "escolha por apoio" de objeto (ou anaclítica) e 
"escolha narcísica de objeto", embora retomada pela maior parte dos auto
res, nem sempre é relacionada com aquilo que em Freud a esclarece: o 
"apoio" ou "anáclise" das "pulsões sexuais" sobre as funções de "auto-
conservação"; a articulação entre "narcisismo" e "auto-erotismo", sem a 
qual não se pode situar estas duas noções, perdeu rapidamente a sua primi
tiva nitidez, e isto até no próprio Freud. Por fim, certos fenómenos estrutu
rais são muito mais desconcertantes: não é raro que na teoria psicanalítica 
a função de determinados conceitos ou grupos de conceitos se ache, numa 
fase posterior, transferida para outros elementos do sistema. Só uma inter
pretação nos pode permitir reencontrar, através de tais permutas, certas es
truturas permanentes do pensamento e da experiência psicanalíticos. 

O nosso comentário tentou, a propósito das noções principais que ia 
encontrando, dissipar ou, pelo menos, esclarecer as suas ambiguidades e 
explicitar eventualmente as suas contradições; é raro que estas não desem
boquem numa problemática suscetível de ser reencontrada ao nível da pró
pria experiência. 

De uma perspectiva mais modesta, esta discussão permitiu-nos pôr em 
evidência um certo número de dificuldades propriamente terminológicas 
e apresentar algumas propostas destinadas a estabelecer a terminologia de 
língua francesa, a qual é ainda com muita frequência pouco coerente. 

* 
No início de cada artigo, indicamos os equivalentes em língua alemã (D.), 

inglesa (En.), espanhola (Es), italiana (I.) e portuguesa (1). 
As notas e referências vão colocadas no fim de cada artigo. As notas 

são indicadas por letras gregas, e as referências por números. 
As passagens citadas foram traduzidas (2) pelos autores bem como os 

títulos das obras a que se faz referência no decorrer do texto. [Na edição 
brasileira, procuramos citar as obras de Freud com os títulos que elas rece
beram na Edição Standard brasileira quando não havia conflito com a tra
dução proposta pelos autores.] 

J. L. e J.-B. P. 

1. Na nossa tradução, substituímos evidentemente o equivalente português pela expres
são francesa (F.). Aliás, manteve-se em geral a terminologia portuguesa proposta pela edição 
original; apenas, normalmente por virtude de discrepâncias entre a linguagem psicanalítica 
utilizada em Portugal e no Brasil [ver "Nota do editor para a edição brasileira"], se modifi
caram ou se acrescentaram algumas variantes, por sugestões do tradutor, que tiveram o acordo 
do psicanalista Dr. João dos Santos, cuja gentil colaboração vivamente agradecemos. (N. T.) 

2. Dessa tradução francesa resultou logicamente a versão portuguesa que propomos. 
( N T . ) XI 
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NOTA DO EDITOR PARA A EDIÇÃO BRASILEIRA 

A atual edição é a primeira versão brasileira daquele texto revisto e 
adaptado à linguagem do país e à terminologia psicanalítica consagrada en
tre nós. Na adaptação brasileira a terminologia proposta pelo tradutor só 
foi alterada em função de uso consagrado e unívoco dos termos. Procura
mos sempre consultar as traduções brasileiras existentes, dando especial 
atenção às obras de Freud. No caso da existência de vários termos de uso 
corrente para o mesmo conceito lançamos mão da remissão. Usamos tam
bém esse recurso no caso de conflito entre os termos usuais e aqueles pelos 
quais o rigor conceituai e a fidelidade ao pensamento freudiano nos 
levaram a optar. Sempre, no entanto, a fundamentação teórica apresenta
da pelos autores para a tradução dos conceitos de Freud teve — evidente
mente — peso determinante nas decisões sobre a fixação da terminologia 
psicanalítica proposta nesta versão do vocabulário. Os verbetes acrescidos 
nesta edição brasileira com a única finalidade de esclarecer ambiguidades 
de vocabulários apresentam-se sempre entre colchetes. 

A revisão técnica foi realizada pelo Dr. Luiz Carlos Menezes, que con
tou também com a colaboração dos seguintes especialistas (tradutores e psi
canalistas), consultados a propósito de alguns verbetes: Paulo Sérgio Roua-
net (a quem devemos a sugestão do uso de "a posteriori'' como equivalente 
de Nachtràglichkeit), Paulo César Souza, Cláudia Berliner, Miriam Schnai-
derman, Manoel Berlinck, Renato Mezan e Ricardo Goldenberg, a quem 
agradecemos a valiosa participação. 
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A B -R EA Ç Ã O

= D.: Abreagieren. — F.: abréaction. — En.\ abreaction. — Es.: abreacción. — 
/.: abreazione.

• Descarga em ocional pela qual um sujeito  se  liberta  do afeto * liga
do à recordação de um acontecim ento traum ático, perm itindo  assim  
que ele não se torne ou não continue sendo patogênico. A  ab-reação, 
que pode ser provocada no decorrer da psicoterapia , principalm ente  
sob hipnose, e produzir então um efeito de catarse *, tam bém  pode sur
g ir  de m odo espontâneo, separada do traum atism o inicial p o r  um in
tervalo  m ais ou m enos longo.
■ A noção de ab-reação não pode ser compreendida sem nos referirmos 

à teoria de Freud sobre a gênese do sintoma histérico, tal como ele a expôs 
em Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos (Über den psychis- 
chen Mechanismus hysterischer Phànomene, 1893) (1a, a). A persistência do 
afeto que se liga a uma recordação depende de diversos fatores, e o mais 
importante deles está ligado ao modo como o sujeito reagiu a um determi
nado acontecimento. Esta reação pode ser constituída por reflexos voluntá
rios ou involuntários, pode ir das lágrimas à vingança. Se tal reação for su- 
ficíentemente importante, grande parte do afeto ligado ao acontecimento 
desaparecerá. Se essa reação for reprimida (;unterdrückt), o afeto se conser
vará ligado à recordação.

A ab-reação é assim o caminho normal que permite ao sujeito reagir 
a um acontecimento e evitar que ele conserve um quantum de afeto* 
demasiado irrlportante. No entanto, é preciso que essa reação seja “ade
quada” para que possa ter um efeito catártico.

A ab-reação pode ser espontânea, isto é, seguir-se ao acontecimento 
com um intervalo tão curto que impeça que a sua recordação se carregue 
de um afeto demasiado importante para se tornar patogênico. Ou então a 
ab-reação pode ser secundária, provocada pela psicoterapia catártica, que 
permite ao doente rememorar e objetivar pela palavra o acontecimento 
traumático, e libertar-se assim do quantum de afeto que o tornava patogê
nico. Freud, efetivamente, nota já em 1895: “É na linguagem que o ho
mem acha um substituto para o ato, substituto graças ao qual o afeto pode 
ser ab-reagido quase da mesma maneira.” (16) 1



AB-REAÇÃO

Uma ab-reação total não é a única maneira pela qual o sujeito pode se 
desembaraçar da recordação de um acontecimento traumático: a recorda
ção pode ser integrada numa série associativa que permita a correção do 
acontecimento, que o faça voltar ao seu lugar. Já em Estudos sobre a histe
ria (Studien über Hysterie, 1895) Freud descreve, às vezes, como um pro
cesso de ab-reação um verdadeiro trabalho de rememoração e de elabora
ção psíquica, em que o mesmo afeto se acha reavivado correlativamente 
à recordação dos diferentes acontecimentos que o suscitaram (lc).

A ausência de ab-reação tem como efeito deixar subsistir no estado 
inconsciente e isolados do curso normal do pensamento grupos de repre
sentações que estão na origem dos sintomas neuróticos: “As representa
ções que se tomaram patogênicas conservam a sua atividade porque não são 
submetidas ao desgaste normal pela ab-reação e porque a sua reprodução 
nos estados associativos livres é impossível.” (1 d)

Breuer e Freud procuram distinguir as diferentes espécies de condi
ções que não permitem ao sujeito ab-reagir. Umas estariam ligadas não à 
natureza do acontecimento, mas ao estado psíquico que este encontra no 
sujeito: pavor, auto-hipnose, estado hipnóide*; outras estão ligadas a cir
cunstâncias, geralmente de natureza social, que obrigam o sujeito a reter 
as suas reações. Finalmente, pode tratar-se de um acontecimento que "... o 
doente quis esquecer e que recalcou, inibiu, reprimiu intencionalmente fo
ra do seu pensamento consciente” (1 )̂. Estas três espécies de condições 
definem os três tipos de histeria: histeria hipnóide*, histeria de retenção* 
e histeria de defesa*. Sabe-se que Freud, logo após a publicação de Estu
dos sobre a histeria, irá manter apenas esta última forma.

★

Enfatizar exclusivamente a ab-reação na eficácia da psicoterapia é 
antes de mais nada uma característica do período chamado do método 
catártico. No entanto, a noção continua presente na teoria do tratamento 
psicanalítico, por razões de fato (presença em qualquer tratamento, em 
diversos graus conforme os tipos de doentes, de manifestações de descar
ga emocional) e por razões de direito, na medida em que qualquer teoria 
do tratamento leva em consideração não apenas a rememoração, mas a repe
tição. Noções como as de transferência*, perlaboração*, atuação*, impli
cam uma referência à teoria da ab-reação, ao mesmo tempo que conduzem 
a concepções do tratamento mais complexas do que as da pura e simples 
liquidação do afeto traumatizante.

▲ (a) O neologismo abreagieren parece ter sido forjado por Breuer e Freud a partir do verbo
reagieren empregado transitivamente e do prefixo ab, que compreende diversas significações, 
particularmente distância no tempo, separação, diminuição, supressão, etc.

(1) Breuer (J.) e Freud (S.). -  a) Cf. G.W., I, 81-9; S.E., II, 3-10; Fr., 1-7. -  b) G.W..
I, 87; S.E., II, 8; Fr., 5-6. -  c) G.W., I, 223-4; S.E., II, 158; Fr., 125. -  d) G.W., I, 90; S.E.
II, 11; Fr., 8. -  é) G.W., I, 89; S.E. II, 10; Fr., 7.2



ABSTINÊNCIA (REGRA DE—)

A B ST IN Ê N C IA  (REG RA D E  —)

= D.: Abstinenz (Grundsatz der —). — F.: abstinence (règle d’ —). — En.: abstinen- 
ce (rule of —). — Es.: abstinência (regia de —). — astinenza (regola di —).

• Regra da prática analítica segundo a qual o tratam ento deve ser  
conduzido de tal m odo que o pacien te encontre o m enos p ossível de  
satisfações su bstitu tivas para os seus sintom as. Im plica para o ana
lista  o preceito  de se recusar a sa tisfazer os ped idos do pacien te e a 
preencher efetivam en te os papéis que este  tende a lhe im por. A  regra 
de abstinência, em  certos casos e em  certos m om entos do tratam ento, 
p o d e  constitu ir-se especificam ente em  indicações rela tivas a com por
tam en tos repe titivos do su jeito  que dificultam  o trabalho de rem em o- 
raçâo e de elaboração.

u A  justificação dessa regra é de ordem essencialmente econômica. 0  ana
lista deve evitar que as quantidades de libido liberadas pelo tratamento se 
reinvistam imediatamente em objetos exteriores; elas devem ser, tanto quan
to possível, transferidas para a situação analítica. A energia libidinal 
encontra-se aí ligada pela transferência, e qualquer possibilidade de des
carga que não seja a expressão verbal lhe é recusada.

Do ponto de vista dinâmico, a mola propulsora do tratamento tem ori
gem na existência de um sofrimento por frustração; ora, este tende a atenuar- 
se à medida que os sintomas dão lugar a comportamentos substitutivos mais 
satisfatórios. Seria pois importante manter ou restabelecer a frustração pa
ra evitar a estagnação do tratamento.

A noção de abstinência está implicitamente ligada ao próprio princípio 
do método analítico, na medida em que este faz da interpretação o seu ato 
fundamental, em lugar de satisfazer as exigências libidinais do paciente. 
Não é de admirar que seja a propósito de uma exigência particularmente 
premente, aquela própria ao amor de transferência, que Freud aborda ex
plicitamente, em 1915, a questão da abstinência: “Quero propor a regra 
de que é preciso manter nos doentes necessidades e aspirações, como for
ças que impelem para o trabalho e para a mudança, e evitar calá-las com 
sucedâneos.” (1)

Foi com Ferenczi que os problemas técnicos colocados pela observân
cia da regra de abstinência tiveram que passar para o primeiro plano das 
discussões analíticas. Ferenczi preconizava em certos casos medidas ten
dentes a afastar as situações substitutivas encontradas pelo paciente no tra
tamento e fora dele. Freud, na sua comunicação final ao Congresso de Bu
dapeste (1918), aprovava em seus princípios estas medidas e justificava-as 
teoricamente: “Por mais cruel que possa parecer, devemos fazer o possível 
para que o sofrimento do doente não desapareça prematuramente de modo 
acentuado. Quando esse sofrimento se atenua, porque os sintomas se desa
gregaram e perderam o seu valor, somos obrigados a recriá-lo noutro pon
to sob a forma de uma privação penosa.” (2)

Para esclarecer a discussão sempre atual em torno da noção de absti 3
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nência, parece que havería interesse em distinguir nitidamente, por um la
do, a abstinência como regra que se impõe ao analista — simples conse- 
qüência da sua neutralidade — e, por outro, as medidas ativas pelas quais 
se pede ao paciente que ele mesmo se mantenha num certo estado de abs
tinência. Tais medidas vão desde certas interpretações, cujo caráter insis
tente pode equivaler a uma injunção, até as interdições formais. Estas, em
bora não visem proibir ao paciente qualquer relação sexual, incidem geral
mente em certas atividades sexuais (perversões) ou em certos modos de 
atuação de caráter repetitivo que parecem paralisar o trabalho analítico. 
E em relação a recorrer a essas medidas ativas que a maioria dos analistas 
se mostra muito reservada, sublinhando particularmente o risco que o ana
lista corre de ser então assimilado a uma autoridade repressiva.

(1) Freud (S.), Bemerkungen über die Übertragungsliebe, 1915. G.W., X, 313; S.E., XII, 
165; Fr., 122-3.

(2) Freud (S.), Wege derpsychoanalytischen Therapie, 1918. G.W., XII, 188; S.E., XVII, 
163; Fr., 136.

A Ç Ã O  E SPE C ÍFIC A

= D.: spezifische Aktion. — F.: action spécifique. — En.: specific action. — Es.: 
acción especifica. — /.: azione specifica.

• Term o utilizado p o r  Freud em  alguns dos seus prim eiros escritos  
para designar o conjunto do processo  necessário à resolução da ten 
são interna criada pela necessidade: in tervenção externa adequada e 
conjunto das reações pré-form adas do organism o que p erm item  a rea
lização do a to.
■ É principalmente no seu Projeto para uma psicologia científica (Entw urf 

einer Psychologie, 1895) que Freud utiliza a noção de ação específica: o prin
cípio de inércia*, que, por postulado de Freud, regula o funcionamento do 
aparelho neurônico, complica-se desde que intervenham as excitações en- 
dógenas. Com efeito, o organismo não pode escapar delas. Pode descarregá- 
las de duas maneiras:

a) de forma imediata, por reações não específicas (manifestações emo
cionais, gritos, etc.), que constituem uma resposta inadequada, porque as 
excitações continuam a afluir;

b) de forma específica, que é a única que permite uma resolução dura
doura da tensão. Freud forneceu o seu esquema, fazendo intervir parti
cularmente a noção de limiar, em Sobre os critérios para se destacar da neu- 
rastenia uma síndrome particular intitulada “neurose de angústia ” (Über die 
Berechtigung, von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex ais 
“Angstneurose” abzutrennen, 1895) (1a).

Para que a ação específica ou adequada se realize, é indispensável a 
presença de um objeto específico e de uma série de condições externas (for-
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necimento de comida no caso da fome). Para o lactente, dado o seu desam
paro original {ver: desamparo), o auxílio exterior torna-se a condição prévia 
indispensável à satisfação da necessidade. Freud pode também designar 
por ação específica, algumas vezes, o conjunto dos atos-reflexos pelos quais 
o ato é consumado, outras a intervenção exterior, ou ainda esses dois 
tempos.

Esta ação específica é pressuposta pela vivência de satisfação*.

★

Poder-se-ia interpretar a concepção freudiana da ação específica como 
o esboço de uma teoria do instinto* (o:). Como conciliá-la com a da pulsão 
sexual, tal como emerge da obra de Freud? A posição do problema evoluiu, 
para Freud, nos anos de 1895-1905:

1) Em Projeto para uma psicologia científica, a sexualidade é classifica
da entre as “grandes necessidades7 (2); ela exige, tal como a fome, uma 
ação específica {ver: pulsões de autoconservação).

2) Note-se que em 1895 Freud ainda não tinha descoberto a sexualida
de infantil. O que ressalta da expressão ação específica dessa época é uma 
analogia entre o ato sexual do adulto e a satisfação da fome.

3) No artigo acima citado, contemporâneo do Projeto, é exatamente a 
propósito do adulto que a ação específica necessária à satisfação sexual é 
descrita. Mas, ao lado dos elementos de comportamento que constituem 
uma espécie de montagem orgânica, Freud introduziu condições “psíqui
cas” de origem histórica enquadradas naquilo a que ele chama a elabora
ção da libido psíquica (1 b).

4) Com a descoberta da sexualidade infantil, altera-se a perspectiva {ver: 
sexualidade). Freud passa a criticar a concepção que define a sexualidade 
humana pelo ato sexual adulto, comportamento que seria invariável no seu 
desenvolvimento, no seu objeto e no seu fim. “A opinião popular tem idéias 
bem determinadas sobre a natureza e as características da pulsão sexual. 
Esta estaria ausente durante a infância, aparecería na puberdade, em es
treita relação com o processo de maturação, manifestar-se-ia sob a forma 
de uma atração irresistível exercida por um dos sexos sobre o outro, e o 
seu objetivo seria a união sexual, ou pelo menos os atos que conduzem a 
esse objetivo.” (3)

Freud mostra em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade {Drei Abhand- 
lungen zur Sexualtheorie, 1905) como no funcionamento da sexualidade da 
criança as condições orgânicas suscetíveis de causar um prazer sexual são 
pouco específicas. Se podemos dizer que elas se especificam rapidamente, 
isso acontece em função de fatores de ordem histórica. Afinal, no adulto, 
as condições da satisfação sexual podem ser bem determinadas para este 
ou aquele indivíduo, como se o homem atingisse através da sua história um 
comportamento que se pode assemelhar a uma montagem instintual. E exa
tamente esta aparência que está na origem da “opinião popular”, tal como 
Freud a descreveu nas poucas linhas acima citadas. 5
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▲ (a) Nesta perspectiva, podería estabelecer-se uma aproximação entre a teoria freudiana
da ação específica e a análise do processo instintual pela psicologia animal contemporânea (es
cola etologista).

(1) Freud (S.). -  a) Cf G.W., I, 334-5; S.E., III, 108. -  b) Cf G.W., 333-9; S.E., 
III, 106-12.

(2) Cf Freud (S.), A us den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1900. AL, 381; Ingl., 357; 
Fr., 317.

(3) Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 33; S.E., VII, 135; 
Fr., 17.

A C TIN G  O UT

• Term o usado em psicanálise para designar as ações que apresen
tam , quase sem pre, um caráter im pulsivo, rela tivam en te em  ruptura  
com  os sistem as de m otivação habituais do sujeito, rela tivam en te  iso - 
lável no decurso das suas atividades, e que tom a m uitas vezes uma for
m a auto ou hetero-agressiva. Para o psicanalista, o aparecim ento do  
acting out é a m arca da emergência do recalcado. Quando aparece no 
decorrer de uma análise (durante a sessão ou fora dela), o acting out tem  
de ser  com preendido na sua conexão com a transferência, e frequen
tem en te  com o uma ten tativa  para ignorá-la radicalm ente.

■ O termo inglês acting out foi adotado pelos psicanalistas de língua fran
cesa, e essa adoção coloca, de início, problemas terminológicos:

1? Na medida em que a expressão to act out (forma substantiva: acting 
out) é empregada em inglês para traduzir o que Freud denomina agieren, 
ela deve recobrir toda a ambigüidade daquilo que é deste modo designado 
por Freud (ver: atuação). Assim, o acting out do Dicionário geral dos termos 
psicológicos e psicanalíticos de English e English contém a seguinte defini
ção: “Manifestação, em uma situação nova, de um comportamento inten
cional apropriado a uma situação mais antiga, a primeira representando sim
bolicamente a segunda. Cf. Transferência, que é uma forma de acting out."

2? A definição anterior está em contradição com a acepção do acting 
out admitida com mais freqüência, que diferencia ou até contrapõe o terre
no da transferência e o recurso ao acting out, e vê neste uma tentativa de 
ruptura da relação analítica.

3? A propósito do verbo inglês to act out, faremos algumas observações:
a) To act, quando empregado transitivamente, está impregnado de sen

tidos que pertencem ao domínio do teatro: to act a play = representar uma 
peça; to act a part = desempenhar um papel, etc. O mesmo acontece com 
o verbo transitivo to act out.

b) A posposição de out introduz duas diferenciações: exteriorizar, mos
trar o que é suposto ter dentro de si, e realizar rapidamente, até a consu
mação da ação (diferenciação que voltamos a encontrar em expressões 
como to carry out = levar a bom termo; to sell out = vender, etc.).

c) O sentido original, puramente espacial, do pospositivo out chegou
6 a levar alguns psicanalistas a entenderem erradamente acting out como o
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ato realizado fora da sessão analítica e a contraporem a expressão a um 
acting in que aconteceria no decorrer da sessão. Se quisermos explicar esta 
oposição, convirá falarmos de acting out outside o f psychoanalysis e de acting 
out inside o f psychoanalysis ou in the analytic situation.

4? Parece difícil encontrar, em francês, uma expressão que traduza to
das as nuancès precedentes (houve quem propusesse agissement e actua- 
tion). A expressão passage à lacte (passagem ao ato), que é o equivalente 
mais freqüentemente utilizado, tem entre outros o inconveniente de já ter 
sido adotada na clínica psiquiátrica, na qual se tende a reservá-la de forma 
exclusiva para atos impulsivos violentos, agressivos, delituosos (assassínio, 
suicídio, atentado sexual, etc); o sujeito passa de uma representação, de 
uma tendência, ao ato propriamente dito. Por outro lado, esta expressão 
não comporta, no seu uso clínico, qualquer referência a uma situação trans
ferenciai.

*

Do ponto de vista descritivo, a gama dos atos que agrupamos geral
mente sob a rubrica do acting out é muito extensa, incluindo aquilo a que 
a clínica psiquiátrica chama “passagem ao ato” (ver acima), mas também 
formas muito mais discretas, desde que nelas se encontre aquela caracte
rística impulsiva, mal motivada aos olhos do próprio sujeito, que rompe com 
o seu comportamento habitual, mesmo que a ação em causa seja secunda
riamente racionalizada; tal característica assinala para o psicanalista o re
tomo do recalcado; podem-se também considerar como acting out certos 
acidentes acontecidos ao sujeito embora ele se sinta estranho à produção 
desses acontecimentos. Essa extensão coloca evidentemente o problema da 
delimitação do conceito de acting out, mais ou menos vago e variável con
forme os autores, relativamente a outros conceitos emitidos por Freud, par
ticularmente o ato falho e os chamados fenômenos de repetição (a). O ato 
falho também é pontual, isolado, mas, pelo menos nas suas formas mais 
características, a sua natureza de compromisso fica evidente; inversamen
te, nos fenômenos de repetição vivida (“compulsão de destino”, por exem
plo), os conteúdos recalcados retornam freqüentemente com grande fideli
dade em uma situação pela qual o sujeito não reconhece ser o responsável.

★

Uma das contribuições da psicanálise foi relacionar o aparecimento des
se ato impulsivo com a dinâmica do tratamento e com a transferência. Este 
é o caminho nitidamente indicado por Freud, que sublinhou a tendência de 
certos pacientes para fazerem “atuar” (agieren) fora da análise as moções 
pulsionais despertadas por ela. Mas, na medida em que, como se sabe, ele 
descreveu mesmo a transferência para a pessoa do analista como uma for
ma de “atuação”, não diferenciou com clareza nem articulou os fenômenos 
de repetição na transferência e os do acting out. A distinção por ele intro
duzida parece responder a preocupações predominantemente técnicas, pois 7
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o sujeito que faz atuar conflitos fora do tratamento é menos acessível à to
mada de consciência do seu caráter repetitivo e pode, independentemente 
de qualquer controle e de qualquer interpretação do analista, satisfazer até 
o fim, até o ato consumado, as suas pulsões recalcadas: “Não é de modo 
nenhum desejável que o paciente, independentemente da transferência, atue 
(iagiert) em vez de se recordar; o ideal, para o nosso objetivo, será que ele 
se comporte tão normalmente quanto possível fora do tratamento e que só 
manifeste as suas reações anormais na transferência.” (1)

Uma das tarefas da psicanálise seria procurar fundamentar a distinção 
entre transferência e actingout em outros critérios, diferentes dos critérios 
puramente técnicos, ou mesmo puramente espaciais (o que se passa no con
sultório do analista ou fora dele); isto suporia particularmente uma refle
xão renovada sobre os conceitos de ação, de atualização, e sobre aquilo que 
especifica os diferentes modos de comunicação.

Só depois de esclarecidas teoricamente as relações entre o ading out 
e a transferência analítica poderiamos indagar se as estruturas assim evi
denciadas podem ser extrapoladas para além de qualquer referência ao tra
tamento, isto é, perguntar se os atos impulsivos da vida cotidiana não se 
poderão esclarecer depois de referidos a relações de tipo transferenciai.

A (a) Essa delimitação será necessária se quisermos conservar uma especificidade para a 
noção e não dissolvê-la numa concepção de conjunto que faz surgir a relação mais ou menos 
estreita de qualquer empreendimento humano com as fantasias inconscientes.

(1) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 103; S.E., XXIII, 177; 
Fr., 46.

A F A N IS E

= D.: Aphanisis. — R: aphanisis. — En.\ aphanisis. — Es.: afánisis. — afanisi.

• Termo introduzido p or E. Jones: desaparecim ento do desejo sexual. 
Segundo este  au tor, a afanise seria, nos dois sexos, objeto  de um te 
m o r m ais fundam ental que o tem or da castração.

m Jones introduz o termo grego oupávioiç (ato de fazer desaparecer, desa
parecimento) relacionado com a questão do complexo de castração (1 a). Se
gundo ele, mesmo no homem, a abolição da sexualidade e a castração não 
coincidem (por exemplo: “ ... muitos homens desejam ser castrados por ra
zões eróticas, entre outras, de modo que a sua sexualidade certamente não 
desaparece com o abandono do pênis”) (16); se é verdade que parecem 
confundir-se, é porque o temor da castração é a forma por que se apresenta 
concretamente (ao lado das idéias de morte) a idéia mais geral de afanise.

Na mulher, é no temor da separação do objeto amado que poderiamos 
descobrir o temor da afanise.

Jones introduz a noção de afanise no quadro das suas pesquisas sobre 
8 a sexualidade feminina. Enquanto Freud centrava a evolução sexual da me-
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nina, como a do menino, no complexo de castração e na prevalência do 
falo, Jones tenta descrever a evolução da menina de um modo mais especí
fico, que dá ênfase a uma sexualidade que possui de início os seus objeti
vos e a sua atividade próprios.

O denominador comum da sexualidade da menina e do menino deveria 
ser procurado aquém do complexo de castração, na afanise.

(1) Cf Jones (E.), Early Development of Female Sexuality, 1927. In Papers on Psycho- 
Analysis, Baillière, Londres, 5? ed., 1950. — a) 438-51. — b) 439-40.

A FE T O

= D.: Affekt. — F.: affect. — En.\ affect. — Es.: afecto. — /.: affetto.

• Termo que a psicanálise foi buscar na terminologia psicológica ale
m ã e que exprim e qualquer estado afetivo, penoso ou desagradável, 
vago ou qualificado, quer se apresen te sob a form a de uma descarga 
m aciça, quer como tonalidade geral. Segundo Freud, toda pulsâo se  
exprim e nos dois registros, do afeto e da representação. O afeto é a 
expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional e das suas 
variações.

■ A noção de afeto assume grande importância logo nos primeiros traba
lhos de Breuer e Freud (Estudos sobre a histeria [Studien über Hysterie, 1895]) 
sobre a psicoterapia da histeria e a descoberta do valor terapêutico da ab- 
reação. A origem do sintoma histérico é procurada num acontecimento trau
mático a que não correspondeu uma descarga adequada (afeto coartado).

Somente quando a evocação da recordação provoca a revivescência do 
afeto que estava ligado a ela na origem é que a rememoração encontra a 
sua eficácia terapêutica.

Da consideração da histeria resulta portanto, para Freud, que o afeto 
não está necessariamente ligado à representação; a sua separação (afeto 
sem representação, representação sem afeto) garante a cada um diferentes 
destinos. Freud indica possibilidades diversas de transformação do afeto: 
"Conheço três mecanismos: 1? o da conversão dos afetos (histeria de con
versão); 2? o do deslocamento do afeto (obsessões); e 3? o da transforma
ção do afeto (neurose de angústia, melancolia).” (1)

A partir desse período, a noção de afeto é utilizada em duas perspecti
vas: pode ter apenas um valor descritivo, designando a ressonância emo
cional de uma experiência geralmente forte. Mas a maior parte das vezes 
ela postula uma teoria quantitativa dos investimentos, a única que pode tra
duzir a autonomia do afeto em relação às suas diversas manifestações.

A questão é tratada sistematicamente por Freud nos seus escritos me- 
tapsicológicos (O recalque [Die Verdràngung, 1915]; O inconsciente [Das Un- 
bewusste, 1915]). O afeto é aí definido como a tradução subjetiva da quanti
dade de energia pulsional. Freud distingue aqui nitidamente o aspecto sub- 9
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jetivo do afeto e os processos energéticos que o condicionam. Note-se que, 
paralelamente ao termo afeto, ele emprega “quantum de afeto”* (Affektbe- 
trag), entendendo designar assim o aspecto propriamente econômico: o quan
tum de afeto ”... corresponde à pulsão na medida em que esta se separou 
da representação e encontra uma expressão adequada à sua quantidade em 
processos que se tornam sensíveis para nós como afetos” (2a, a).

Não se vê muito bem como o termo ”afeto” podería conservar qual
quer sentido fora de qualquer referência à consciência de si; Freud coloca 
a questão: será legítimo falar de afeto inconsciente? (3a). Recusa-se a esta
belecer um paralelismo entre o chamado afeto “inconsciente” (sentimento 
de culpa inconsciente, por exemplo) e as representações inconscientes. Exis
te uma diferença notável entre a representação inconsciente e o sentimen
to inconsciente: “A representação inconsciente, uma vez recalcada, perma
nece no sistema Ics como formação real, enquanto que ali, para o afeto in
consciente, só corresponde um rudimento que não conseguiu desenvolver- 
se .” (3b) (ver: recalque; repressão)

Note-se por fim que Freud formulou uma hipótese genética destinada 
a traduzir o aspecto vivido do afeto. Os afetos seriam “reproduções de acon
tecimentos antigos de importância vital e eventualmente pré-individuais” 
comparáveis a ”... acessos histéricos universais, típicos e inatos” (4).

▲ (a) Em outras passagens, a distinção é negligenciada, visto que Freud, a propósito da his
teria de conversão, não fala de uma conversão do quantum de afeto que condicionaria o desa
parecimento do afeto subjetivo, mas simplesmente de “desaparecimento total do quantum de 
afeto” (2b).

(1) Freud (S.), A us den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Al., 95; Ingl., 84; 
Fr., 76-7.

(2) Freud (S.), Die Verdràngung, 1915. -  a) G.W., X, 255; S.E., XIV, 152; Fr., 79-80.
-  b) G.W., X, 258; S.E., XIV, 155; Fr., 85.

(3) Freud (S.), Das Unbeimsste, 1915. -  a) Cf. G.W., X, 276-7; S.E., XIV, 178; Fr., 113-4.
-  b) G.W., X, 277; S.E., XIV, 178; Fr., 114-5.

(4) Freud (S.), Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 163; S.E., XX, 133; 
Fr., 57.

A G IR

V er: A tu a çã o

[Nesta edição brasileira optamos pelo termo atuar, que se impôs entre 
nós na prática psicanalítica como equivalente de agieren.]

A G R E SSIV ID A D E

= D.: Aggression, Aggressivitát. — F.: agressivité. — En. \ aggressivity, aggressi- 
veness. — Es.: agresividad. — /.: aggressività.10



AGRESSIVIDADE

• Tendência ou conjunto de tendências que se atualizam  em com por
tam en tos reais ou fan tasísticos que visam  prejudicar o outro, destruí- 
lo, constrangê-lo, humilhá-lo, e tc . A  agressão conhece ou tras m odali
dades além da açâo m otora violenta e destru idora; nâo ex iste  com por
tam ento, quer negativo (recusa de auxílio, p o r  exem plo) quer po siti
vo, sim bólico (ironia, p o r  exem plo) ou efetivam en te concretizado, que 
nâo possa funcionar com o agressão. A  psicanálise atribuiu uma im 
portância crescente à agressividade, m ostrando-a em  operação desde  
cedo no desenvolvim ento do su jeito  e sublinhando o m ecanism o com 
p lexo  da sua união com a sexualidade e da sua separação dela. Esta  
evolução das idéias culmina com a ten ta tiva  de procurar na agressivi
dade um su bstra to  pulsional único e fundam ental na noção de pulsâo  
de m orte.

■ Segundo um modo de ver corrente, Freud só tardiamente teria reco
nhecido a importância da agressividade. E não foi ele mesmo que propa
gou essa idéia? “Por que”, pergunta ele, “precisamos de tanto tempo antes 
de nos decidirmos a reconhecer uma pulsão agressiva? Por que hesitamos 
em utilizar, para a teoria, fatos que eram evidentes e familiares a qualquer 
pessoa?” (1 a) Na realidade, as duas questões que Freud formula aqui mere
cem ser separadas, porque, se é verdade que a hipótese de uma “pulsão 
de agressão” autônoma, emitida por Adler logo em 1908, foi durante mui
to tempo recusada por Freud, em contrapartida não seria exato dizer que 
a teoria psicanalítica, antes da “virada de 1920”, se recusava a levar em 
consideração os comportamentos agressivos.

Seria fácil demonstrá-lo a diversos níveis. Primeiro no tratamento, on
de desde muito cedo Freud encontra a resistência com a sua marca agres
siva: “ ...o  sujeito, até aquele instante tão bom, tão leal, toma-se grosseiro, 
falso ou revoltado, simulador, até o momento em que lhe digo isso e em 
que consigo assim vergar o seu caráter” (2). Mais ainda, Freud, desde o 
Caso Dora (.Fragmento da análise de um caso de histeria [Bruchstück einer 
Hysterie-Analyse, 1905]), vê na intervenção da agressividade um traço pró
prio do tratamento psicanalítico: “. ..o  doente no decorrer de outros trata
mentos só evoca transferências temas e amigáveis em favor da sua cura 
[...]. Na psicanálise, em contrapartida, todas as moções, incluindo as hos
tis, devem ser despertadas, utilizadas pela análise ao se tomarem conscien
tes” (3). À primeira vista, foi como resistência que a transferência surgiu 
a Freud, e essa resistência deve-se em grande medida àquilo a que ele cha
mará transferência negativa {ver: transferência).

A clínica impõe a idéia de que as tendências hostis são particularmente 
importantes em certas afecções (neurose obsessiva, paranóia). A noção de 
ambivalência* vem exprimir a coexistência no mesmo plano do amor e do 
ódio, senão ao nível metapsicológico mais fundamental, pelo menos na ex
periência. Citemos ainda a análise feita por Freud do chiste, em que ele 
declara que este, “ ... quando não é o seu próprio fim, isto é, inocente, só 
pode pôr-se a serviço de duas tendências [...]; ou é um chiste hostil (que ser
ve à agressão, à sátira, à defesa), ou então é um chiste obsceno...” (4) 11
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A propósito disso Freud fala por diversas vezes de “pulsão hostil”, “ten
dência hostil” . Por fim, o complexo de Édipo é descoberto logo de início 
como conjunção de desejos amorosos e hostis (é mesmo apresentado pela 
primeira vez em A  interpretação de sonhos [Die Traumdeutung, 1900] sob 
a rubrica “Sonhos de morte das pessoas queridas”); a sua elaboração pro
gressiva leva a atribuir, cada vez mais, um papel a estes dois tipos de dese
jo nas diferentes constelações possíveis.

A variedade, a extensão, a importância desses fenômenos exigiam uma 
explicação ao nível da primeira teoria das pulsões. Esquematicamente, pode- 
se dizer que a resposta de Freud se escalona em diversos planos:

1? Se ele se recusa a hipostasiar, por trás dessas tendências e compor
tamentos agressivos, uma pulsão específica, é porque lhe parece que tal 
concepção redundaria em beneficiar uma só pulsão com aquilo que para 
ele caracteriza essencialmente a pulsão, isto é, o fato de ser um impulso 
a que não se pode fugir, exigindo do aparelho psíquico um certo trabalho 
e pondo em movimento a motricidade. Neste sentido, para realizar os seus 
objetivos, mesmo que “passivos” (ser amado, ser visto, etc.), a pulsão exi
ge uma atividade que pode ter que vencer obstáculos: “toda pulsão é um 
fragmento de atividade” (5a).

2? Sabe-se que, na primeira teoria das pulsões, as pulsões sexuais têm 
como opostas as pulsões de autoconservação. Estas, de modo geral, têm 
por função a manutenção e a afirmação da existência individual. Neste qua
dro teórico, a explicação de comportamentos ou de sentimentos tão mani
festamente agressivos como o sadismo ou o ódio, por exemplo, é procura
da num mecanismo complexo dos dois grandes tipos de pulsões. A leitura 
de Pulsões e destinos das pulsões {Triebe und Triebschicksale, 1915) mostra 
que Freud tem à sua disposição uma teoria metapsicológica da agressivi
dade. A aparente mutação do amor em ódio é apenas uma ilusão; o ódio 
não é um amor negativo; tem a sua gênese própria, cuja complexidade é 
mostrada por Freud, para quem a tese central é a de que “os verdadeiros 
protótipos da relação de ódio não provêm da vida sexual, mas da luta do 
ego pela sua conservação e afirmação” (56).

3? Por último, no domínio das pulsões de autoconservação, Freud es
pecifica, quer como função, quer mesmo como pulsão independente, a ati
vidade de garantir o seu domínio sobre o objeto (Bemàchtigungstrieb) {ver: 
pulsão de dominação). Com esta noção, ele parece indicar uma espécie de 
campo intermediário entre a simples atividade inerente a toda função e 
uma tendência para a destruição pela destruição. A pulsão de dominação 
é uma pulsão independente, ligada a um aparelho especial (a musculatura) 
e a uma fase definida da evolução (fase sádico-anal). Mas, por outro lado, 
“... causar danos ao objeto ou aniquilá-lo lhe é indiferente” (5c), pois a con
sideração pelo outro e pelo seu sofrimento só aparecem no retomo maso
quista, tempo em que a pulsão de dominação se torna indiscemível da exci
tação sexual que provoca {ver: sadismo — masoquismo).

12 ★
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Com a última teoria das pulsões, a agressividade desempenha um pa
pel mais importante e ocupa um lugar diferente na teoria.

A teoria explícita de Freud a respeito da agressividade pode resumir- 
se assim: “Uma parte [da pulsão de morte] é posta diretamente a serviço 
da pulsão sexual, onde o seu papel é importante. E isso o sadismo propria
mente dito. Outra parte não acompanha esse desvio para o exterior, mantém- 
se no organismo, onde está ligada libidinalmente pelo auxílio da excitação 
sexual de que se faz acompanhar [...]; reconhecemos aí o masoquismo ori
ginário, erógeno.” (6)

Freud reserva o nome de pulsão de agressão* (Aggressionstrieb), na 
maioria das vezes, à parte da pulsão de morte voltada para o exterior com 
o auxílio específico da musculatura. Note-se que esta pulsão de agressão, 
talvez como a tendência para a autodestruição, só pode ser apreendida, se
gundo Freud, na sua fusão com a sexualidade (ver: fusão — desfusão).

O dualismo pulsões de vida — pulsões de morte é freqüentemente assi
milado pelos psicanalistas ao da sexualidade e da agressividade, e o pró
prio Freud caminha por vezes nessa direção (16). Tal assimilação exige di
versas observações:

1? Os fatos que Freud invoca em Além  do princípio do prazer (Jenseits 
des Lustprinzips, 1920) para justificar a introdução da noção de pulsão de 
morte são fenômenos em que se afirma a compulsão à repetição*, e esta 
não está seletivamente relacionada com comportamentos agressivos.

2? Quando, para Freud, no campo da agressividade, certos fenômenos 
assumem uma importância cada vez maior, trata-se sempre daqueles que 
testemunham uma auto-agressão: clínica do luto e da melancolia, “sen
timento de culpa inconsciente”, “reação terapêutica negativa”, etc., 
fenômenos que o levam a falar das “misteriosas tendências masoquis
tas do ego” (7).

3? Do ponto de vista das noções em jogo, pulsões de vida ou Eros es
tão muito longe de serem apenas uma nova denominação para abranger 
aquilo a que antes se chamava sexualidade. Sob o nome de Eros*, com efeito, 
Freud designa o conjunto das pulsões que criam ou mantêm unidades, de 
modo que nele são afinal englobadas não só as pulsões sexuais, enquanto 
tendem a conservar a espécie, mas ainda as pulsões de autoconservação 
que visam manter e afirmar a existência individual.

4? Correlativamente, a noção de pulsão de morte não é simplesmente 
um conceito genérico que engloba indistintamente tudo o que anteriormen
te fora descoberto como manifestações agressivas, e apenas isso. Efetiva
mente, uma parte daquilo a que se pode chamar luta pela vida pertence 
a Eros; inversamente, a pulsão de morte chama a si, e indubitavelmente 
de maneira mais incontestável, aquilo que Freud tinha reconhecido, na se
xualidade humana, como específico do desejo inconsciente: sua irredutibi- 
lidade, sua insistência, seu caráter desreal e, do ponto de vista econômico, 
sua tendência à redução absoluta das tensões.

★ 13
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Pode-se perguntar em que a noção de agressividade se renovou depois 
de 1920. Poder-se-ia responder que:

1? Alarga-se o campo em que se reconhece a agressividade em ação. 
Por um lado, a concepção de uma pulsão destrutiva suscetível de se voltar 
para o exterior, de retornar para o interior, faz dos avatares do sadomaso- 
quismo uma realidade muito complexa, que pode traduzir numerosas mo
dalidades da vida psíquica. Por outro lado, a agressividade já não se aplica 
apenas às relações com o objeto ou consigo mesmo, mas às relações entre 
as diferentes instâncias (conflito entre o superego e o ego).

2? Localizando a origem da pulsão de morte na própria pessoa, fazen
do da auto-agressão o próprio princípio da agressividade, Freud destrói a 
noção de agressividade, classicamente descrita, e já há muito tempo, como 
modo de relação com outrem, violência exercida sobre outrem. Talvez con
venha contrapor aqui a originalidade da teoria de Freud a certas declara
ções suas sobre a maldade natural do homem (8).

3? E, finalmente, a última teoria das pulsões permitirá especificar me
lhor a agressividade em relação à noção de atividade? Como notou Daniel 
Lagache, “à primeira vista, a atividade surge como um conceito muito mais 
extenso do que a agressividade; todos os processos biológicos ou psicológi
cos são formas de atividade. Agressividade, portanto, não conota, em prin
cípio, mais do que certas formas de atividade” (9). Ora, na medida em que 
Freud tende a localizar do lado de Eros tudo o que é da ordem dos compor
tamentos vitais, convida-nos a interrogarmo-nos sobre o que define o com
portamento agressivo; aqui o conceito fusão — desfusão pode conferir um 
elemento de resposta. Com efeito, não exprime apenas o fato de existirem, 
em proporções variadas, amálgamas pulsionais, mas a idéia de que a des
fusão é, no fundo, o triunfo da pulsão de destruição na medida em que esta 
visa destruir os conjuntos que, inversamente, Eros tende a criar e manter. 
Nesta perspectiva, a agressividade seria exatamente uma força radicalmente 
desorganizadora e fragmentante. Assim, essas características foram subli
nhadas pelos autores que, como Melanie Klein, insistem no papel predomi
nante desempenhado pelas pulsões agressivas desde a primeira infância.

★

Tal concepção, como se vê, vai contra a evolução em psicologia do sen
tido dos termos forjados a partir do radical agressão. Em inglês, English 
e English, no seu Dicionário geral dos termos psicológicos e psicanalíticos, no
taram que aggressiveness tinha acabado por perder, numa acepção enfra
quecida, toda conotação de hostilidade, a ponto de se tornar sinônimo de 
“espírito empreendedor”, “energia”, “atividade”; o termo aggressivity es
taria em contrapartida menos gasto, inscrevendo-se melhor na série “ag- 
gression”, “to aggress” (a).

14
▲ (a) Do ponto de vista terminológico, notemos que na linguagem de Freud se encontra
um só termo, Aggression, para designar tanto as agressões como a agressividade.



ALTERAÇÃO DO EGO ou ALTERAÇÃO DO EU

(1) Freud (S.), Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1933. 
-  a) G.W., XV, 110; S.E., XXII, 103; Fr., 141. -  b) Cf. G.W., XV, 109 ss.; S.E., XXII, 103 
ss.; Fr., 141 ss.

(2) Freud (S.), A us den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Carta de 27-10-1897: 
Al., 241; Ingl., 226; Fr., 200.

(3) Freud (S.), G.W., V, 281; S.E., VII, 117; Fr., 88.
(4) Freud (S.), Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905. G.W., VI, 105; 

S.E., VII, 96-7; Fr., 109.
(5) Freud (S.). -  a) G.W., X, 214; S.E., XIV, 122; Fr., 34. -  b) G.W., X, 230; S.E., 

XIV, 138; Fr., 63. -  c) G.W., X, 231; S.E., XIV, 139; Fr., 64.
(6) Freud (S.), Das õkonomische Problem des Masochismus, 1924. G.W., XIII, 376; S.E., 

XIX, 163-4; Fr., 216.
(7) Freud (S.), G.W., XIII, 11; S.E., XVIII, 14; Fr., 13.
(8) Cf Freud (S.), Das Unbehagen in der Kultur, 1930.
(9) Lagache (D.), Situation de 1’agressivité, in Bull Psychol., 1960, XIV, n? 1, pp. 99-112.

ALO -ERO TISM O

= D.: Alloerotismus. — F.: allo-érotisme. — En.: allo-erotism. — Es.: aloerotismo. 
— /.: alloerotismo.

• Term o às vezes utilizado p o r  oposição a auto-erotism o: atividade  
sexual que encontra a sua satisfação graças a um objeto exterior.

■ Freud, quando em 1899 usa pela primeira vez o termo “auto-erotismo” 
(ver este termo), emparelha-o com alo-erotismo, que se subdivide por sua vez 
em homo-erotismo (satisfação encontrada graças a um objeto do mesmo 
sexo: homossexualidade) e em hetero-erotismo (satisfação encontrada gra
ças a um objeto do outro sexo: heterossexualidade) (1). Este termo, pouco 
usado, foi retomado por E. Jones.

(1) Cf Freud (S.), A us den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. AL, 324; Ing., 303; 
Fr., 270.

A L T E R A Ç Ã O  DO EGO ou  A L T ER A Ç Ã O  DO E U

= D.: Ichverãnderung. — F.: altération du moi. — En.: alteration of the ego. — 
Es. : alteración dei yo. — /.: modificazione delLio.

• Conjunto das lim itações e das a titu des anacrônicas adquiridas p e 
lo  ego durante as fases do conflito defensivo, e que repercu tem  desfa
voravelm en te nas suas possib ilidades de adaptação.

m A expressão “alteração do ego” aparece exatamente no princípio e no 
fim da obra de Freud, em dois contextos bastante diferentes.

Em Novas observações sobre as psiconeuroses de defesa (Weitere Bemer- 15



ALTERAÇÃO DO EGO ou ALTERAÇÃO DO EU

kungen Über die Abwehr-Neuropsychosen, 1896) Freud, a propósito da para
nóia, distingue, do delírio como retorno do recalcado, um delírio secundá
rio, o delírio de interpretação, também chamado delírio “combinatório” ou 
delírio “de assimilação”. Esta seria a marca de uma adaptação do ego à 
idéia delirante: o paranóico acabaria por ser um espírito falso na sua tenta
tiva de atenuar as contradições entre a idéia delirante primária e o funcio
namento lógico do pensamento.

Em Análise terminável e interminável (Die endliche und die unendliche 
Analyse, 1937), Freud trata de forma relativamente sistemática daquilo que 
“ ... se costuma designar de modo tão indeterminado pela expressão ‘alte
ração do ego’ ” (1 a). Prolongando a obra de Anna Freud sobre os mecanis
mos de defesa, que havia sido publicada recentemente (1936), ele mostra 
como estes, originariamente constituídos para enfrentarem perigos inter
nos determinados, podem acabar por “fixar-se no ego” e constituir “... mo
dos reacionais regulares do caráter” que o sujeito repete ao longo da sua 
vida, utilizando-os como instituições anacrônicas mesmo que a ameaça pri
mitiva tenha desaparecido (16). O enraizamento de tais hábitos defensivos 
leva a “distorções” (Verrenkungen) e “limitações” (Einschrànkungen). O tra
balho terapêutico torna-os particularmente manifestos, uma verdadeira re
sistência opondo-se à descoberta das próprias resistências.

A alteração do ego deveria ser sobretudo comparada a uma montagem 
de comportamento, podendo mesmo, como mostrou a escola etologista acer
ca dos comportamentos instintuais, funcionar “no vazio”, ou até criar arti
ficialmente para si situações motivadoras: o ego “... vê-se impelido a ir bus
car na realidade as situações que possam substituir aproximativamente o 
perigo originário” (lc). O que Freud tem aqui em vista é algo diferente da 
repercussão direta do conflito defensivo no ego (o próprio sintoma pode ser 
considerado como uma modificação do ego, um corpo estranho dentro de
le; assim, a formação reativa também modifica o ego).

Estes dois textos em que Freud fala das alterações do ego têm mais 
de um ponto em comum. A alteração do ego é concebida em ambos os ca
sos como secundária, distanciada do conflito e daquilo que traz a marca do 
inconsciente. Neste sentido, ela oferecería uma dificuldade especial ao tra
tamento, pois a elucidação do conflito tem pouca influência sobre as modi
ficações inscritas no ego de forma irreversível, a tal ponto que houve quem 
as comparasse a “perturbações lesionais do organismo” (2). Por outro la
do, a referência à psicose, central no primeiro texto, está igualmente pre
sente no segundo: o ego de todo ser humano “ ... aproxima-se do [ego] do 
psicótico nesta ou naquela das suas partes, em maior ou menor proporção” 
(ld).

(1) Freud (S.). -  a) G.W., XVI, 80; S.E., XXIII, 235; Fr., 21. -  b) G.W., XVI, 83; S.E., 
XXIII, 237; Fr., 24. -  c) G.W., XVI, 83; S.E., XXIII, 238; Fr., 24. -  d) G.W., XVI, 80; 
S.E., XXIII, 235; Fr., 21.

(2) Cf. Nacht (S.), Causes et mécanismes des déformations névrotiques du moi, 1958. In
16 R.F.P., 2, 199-200.



AMBIVALÊNCIA

ALVO  PU L SIO N A L  

Ver: M eta p u ls io n a l

A M BIV A LÊ N C IA

= D.: Ambivalenz. — F.: ambivalence. — En. \ ambivalence. — Es.: ambivalência. 
— /.: ambivalenza.

• Presença simultânea, na relação com um m esm o objeto, de tendên
cias, de a titu des e de sen tim entos opostos, fundam entalm ente o am or 
e o ódio.
■ Freud emprestou o termo “ambivalência” de Bleuler, que o criou (1). 

Bleuler considera a ambivalência em três domínios. Voluntário (Ambiten- 
denz): o sujeito quer ao mesmo tempo comer e não comer, por exemplo. 
Intelectual: o sujeito enuncia simultaneamente uma proposição e o seu con
trário. Afetivo: ama e odeia em um mesmo movimento a mesma pessoa.

Para Bleuler, a ambivalência é um sintoma preponderante da esquizo
frenia (2), mas ele reconhece a existência de uma ambivalência normal.

A originalidade da noção de ambivalência, relativamente ao que já fora 
descrito como complexidade de sentimentos ou flutuações de atitudes, re
side, por um lado, na manutenção de uma oposição do tipo sim-não, em 
que a afirmação e a negação são simultâneas e indissociáveis; e, por outro 
lado, no fato de que essa oposição fundamental pode ser encontrada em 
diversos setores da vida psíquica. Bleuler acaba por privilegiar a ambiva
lência afetiva, e é este o sentido que orienta o seu uso por Freud.

O termo aparece em Freud pela primeira vez em A  dinâmica da trans
ferência (Zur Dynamik der Übertragung, 1912), para traduzir o fenômeno 
de transferência negativa: “ ... nós a encontramos ao lado da transferência 
terna, muitas vezes ao mesmo tempo, e tendo como objeto uma só pessoa. 
[...] É a ambivalência das intenções afetivas (Gefühlsrichtungen) que nos per
mite compreender melhor a aptidão dos neuróticos para porem a sua trans
ferência a serviço da resistência” (3). Mas a idéia de uma conjunção do amor 
e do ódio encontra-se anteriormente, por exemplo nas análises do Pequeno 
Hans (4) e do Homem dos ratos: “Trava-se uma batalha no nosso protago
nista entre o amor e o ódio dirigidos à mesma pessoa.” (5)

Em Pulsões e destinos das pulsões (Triebe und Triebschicksale, 1915), 
Freud fala de ambivalência a propósito do par de opostos atividade- 
passividade*: “...a  moção pulsional ativa coexiste com a moção pulsional 
passiva” (6tf). Esta utilização muito ampla do termo “ambivalência” é ra
ra. No mesmo texto, é a oposição “material” amor-ódio, em que é visado 
um único e mesmo objeto, que permite fazer ressaltar mais nitidamente 
a ambivalência.

A ambivalência pode sobretudo ser evidenciada em certas afecções (psi
coses, neurose obsessiva) e em certos estados (ciúme, luto). Caracteriza cer- 17



AMBIVALÊNCIA

tas fases da evolução libidinal em que coexistem amor e destruição do 
objeto (fases sádico-oral e sádico-anal).

Neste sentido, ela torna-se, para Abraham, uma categoria genética, que 
permite especificar a relação de objeto própria de cada fase. A fase oral 
primária é qualificada de pré-ambivalente: “[A sucção] é na verdade uma 
incorporação, mas que não põe fim à existência do objeto” (7). Para esse 
autor, a ambivalência só aparece com a oralidade sádica, canibalesca*, que 
implica uma hostilidade para com o objeto; depois o indivíduo aprende a 
poupar o seu objeto e a salvá-lo da destruição. Por fim, a ambivalência po
de ser superada na fase genital (pós-ambivalente). Nos trabalhos de Mela- 
nie Klein, na esteira dos de Abraham, a noção de ambivalência é essencial. 
Para ela, a pulsão já de início é ambivalente: o “amor” do objeto não se 
separa da sua destruição; a ambivalência torna-se então uma qualidade do 
próprio objeto, contra a qual o sujeito luta, clivando-o em objeto* “bom” 
e “mau”: um objeto ambivalente, ao mesmo tempo idealmente benéfico e 
essencialmente destruidor, não se podería tolerar.

*
O termo “ambivalência” é muitas vezes utilizado em psicanálise com 

uma acepção muito ampla. Pode efetivamente servir para designar as ações 
e os sentimentos resultantes de um conflito defensivo em que entram em 
jogo motivações incompatíveis; visto que aquilo que é agradável para um 
sistema é desagradável para outro, pode-se qualificar de ambivalente qual
quer “formação de compromisso”. Mas o termo “ambivalência” pode en
tão conotar todas as espécies de atitudes conflituais de maneira vaga. Para 
que conserve o valor descritivo, e mesmo sintomático, que originalmente 
teve, conviría recorrer a ele na análise de conflitos específicos, em que a 
componente positiva e a componente negativa da atitude afetiva estão si
multaneamente presentes, indissolúveis, e constituem uma oposição não dia
lética, insuperável para o sujeito que diz ao mesmo tempo sim e não.

Para explicar a ambivalência, em última análise, será preciso postular, 
como implica a teoria freudiana das pulsões, um dualismo fundamental? É 
assim que a ambivalência do amor e do ódio se explicaria pelas suas evolu
ções específicas: o ódio encontra a sua origem em pulsões de autoconser- 
vação (“o seu protótipo está nas lutas do ego para se manter e se afirmar”) 
(6b); o amor encontra a sua origem nas pulsões sexuais. A oposição das pul
sões de vida e das pulsões de morte da segunda concepção de Freud iria 
enraizar de maneira ainda mais clara a ambivalência num dualismo pulsio- 
nal (ver: fusão — desfusão).

Note-se que Freud, no final da sua obra, tende a dar à ambivalência 
maior importância na clínica e na teoria do conflito. O conflito edipiano, 
nas suas raízes pulsionais, é concebido como conflito de ambivalência (Am- 
bivalenz Konflikt), uma vez que uma das suas principais dimensões é a opo
sição entre “... um amor fundamentado e um ódio não menos justificado, 
ambos dirigidos à mesma pessoa” (8). Nesta perspectiva, a formação dos 

18 sintomas neuróticos é concebida como a tentativa de conseguir uma solu-
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ção para tal conflito: é assim que a fobia desloca uma das componentes, 
o ódio, para um objeto substitutivo; a neurose obsessiva tenta recalcar a 
moção hostil reforçando a moção libidinal sob a forma de formação reativa*. 
Esta diferença de foco na concepção freudiana do conflito é interessante 
pelo fato de enraizar o conflito defensivo na dinâmica pulsional e por inci
tar a procurar por trás do conflito defensivo, na medida em que este põe 
em jogo as instâncias do aparelho psíquico, as contradições inerentes à vi
da pulsional.

(1) Cf. Bleuler (E.), Vortrag über Ambivalenz, 1910. In Zentralblatt für Psychoanalyse, 
1, 266.

(2) Cf. Bleuler (E.), Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig e Viena,
1911.

(3) Freud (S.), G.W., VII, 372-3; S.E., XII, 106-7; Fr., 58-9.
(4) Cf Freud (S.), Analyse der Phobie eines fünf jãhrigen Knaben, 1909. G.W., VII, 

243-377; S.E., X, 5-149; Fr., 93-198.
(5) Freud (S.), Bemerkungen über einen Fali von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 413; 

S.E., X, 191; Fr., 223.
(6) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. -  a) G.W., X, 223-4; S.E., XIV, 131; 

Fr., 51. -  b) G.W., X, 230; S.E., XIV, 138; Fr., 63.
(7) Abraham (K.), Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido aufGrund der Psychoa- 

nalyse seelischer Stõrungen, 1924. Fr., II, 276.
(8) Freud (S.), Hemmung, Symptom und Angst, 1926, G.W., XIV, 130; S.E., XX, 102; 

Fr., 20.

A M BIVA LENTE, PRÉ-A M BIV A LEN TE, PÓ S-AM BIVALENTE

= D.: ambivalent, prá-ambivalent, post-ambivalent. — F.: ambivalent, préambivalent, 
postambivalent. — En.\ ambivalent, prae-ambivalent, post-ambivalent. — Es.: 
ambivalente, preambivalente, postambivalente. — I : ambivalente, preambivalente, 
postambi valente.

• Termos introduzidos p or K. Abraham: qualificam, do ponto de vista 
da relação com o objeto, a evolução das fases libidinais. A fase oral 
no seu prim eiro  estágio (sucção) seria pré-am bivalente; a am bivalên
cia aparecería no segundo estágio (m ordedura) para culm inar na fase  
anal, continuar na fase fálica e só desaparecer depois da fase de latên- 
cia, com a instauração do am or de objeto genital.

■ Remetemos o leitor para o artigo de K. Abraham Versuch einer E n t
wicklungsgeschichte der Libido aufG rund der Psychoanalyse seelischer Stõrun
gen (Esboço de uma história do desenvolvimento da libido na psicanálise das 
perturbações psíquicas, 1924).

Podemos, além disso, referir-nos ao quadro ontogenético apresentado 
por R. Fliess (1).

( Ver: ambivalência e os artigos consagrados às diferentes fases da li- 
bido.)

(1) Fliess (R.), The Psycho-Analytic Reader, 1950; 254-5. 19



AMNÉSIA INFANTIL

A M N É SIA  IN F A N T IL

= D.: infantile Amnesie. — F.: amnésie infantile. — En.: infantile amnésia. — Es.: 
amnésia infantil. — /.: amnésia infantile.

• A m nésia que geralm ente cobre os fa tos dos prim eiros anos da 
vida. Freud vê nela algo diferente do efeito de uma incapacidade fun
cional que a criança teria de reg istrar as suas im pressões; ela resu lta  
do recalque que incide na sexualidade infantil e se  esten de à quase to 
ta lidade dos acontecim entos da infância. O cam po abrangido pela  
am nésia infantil encontraria o seu lim ite tem poral no declínio do com 
p lex o  de Édipo e entrada no período de latência.

■ A amnésia infantil não é uma descoberta da psicanálise. Mas, diante 
da aparente evidência do fenômeno, Freud não se contentou com uma ex
plicação pela imaturação funcional; apresentou uma explicação específica. 
Tal como a amnésia histérica, a amnésia infantil pode de direito ser dissi
pada: não se trata de uma abolição ou de uma ausência de fixação das re
cordações, mas do efeito de um recalque (1). Freud, de resto, vê na amné
sia infantil a condição dos recalques ulteriores, e em particular da amnésia 
histérica. (Sobre a questão da amnésia infantil ver especialmente a referên
cia abaixo indicada.)

(1) Cf. Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 175-7; S.E., VII, 
174-6; Fr., 66-9.

A N Á C L ISE  

Ver: A p o io

A N A C L ÍT IC A  (D E PR E SSÃ O  —)

= D.: Anlehnungsdepression. — F.: dépression anaclitique. — En.: anaclitic depres- 
sion. — Es.: depresión anaclítica. — depressione anaclitica.

• E xpressão criada po r  René Sp itz (1): perturbações que evocam  cli
nicam ente as da depressão no adulto e que aparecem progressivam ente  
na criança que sofreu privação da m ãe depois de ter  tido com  ela, pelo  
m enos durante os seis prim eiros m eses de vida, uma relação norm al.

■ O leitor deverá consultar o verbete seguinte, onde encontrará observa
ções terminológicas sobre o adjetivo anaclítico.

Quanto ao quadro clínico da depressão anaclítica, é assim descrito por 
R. Spitz (2a):

“Primeiro mês. — As crianças tomam-se chorosas, exigentes, e agarram- 
2 0  se ao observador que entra em contato com elas.
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“Segundo mês. — Recusa de contato. Posição patognomônica (as crian
ças deixam-se ficar a maior parte do tempo deitadas de bruços no berço). 
Insônia. Continua a perda de peso. Tendência para contraírem doenças in- 
tercorrentes. Generalização do atraso motor. Rigidez da expressão facial.

“Depois do 3? mês. — A rigidez do rosto estabiliza-se. Os choros ces
sam e são substituídos por raros gemidos. O atraso aumenta e torna-se le
targia.

“Se, antes de ter passado um período crítico situado entre o fim do 3? 
e o fim do 5? mês, a mãe for devolvida à criança, ou se se consegue achar 
um substituto que seja aceitável para o bebê, o distúrbio desaparece com 
surpreendente rapidez.”

Spitz considera “a estrutura dinâmica da depressão anaclítica essen
cialmente diferente da depressão no adulto” (2b).

(1) Spitz (R.-A), Anaclitic Depression, in The Psycho-Analytic Study ofthe Child, I.U.P., 
Nova Iorque, II, 1946, 313-42.

(2) Spitz (R.-A), La première année de la vie de lenfant, P.U.F., Paris, 1953. — a) 119-21. 
— tí) 121; [Ed. bras. O primeiro ano de vida, Martins Fontes, S. Paulo, 4? ed., 1987 — a tradu
ção francesa citada pelos autores difere parcialmente da versão brasileira feita a partir do ori
ginal inglês; ver ed. bras. p. 202.]

ANACLÍTICO

= D.: Anlehnungs. — F. \ anaclitique. — En. \ anaclitic, attachment. — Es.: anaclí- 
tico. — anaclitico ou per appoggio.

Ver: A p o io  e E sco lh a  d e ob jeto  p or a p o io

■ 1) O adjetivo anaclitico (do grego àvaxÀivco, deitar-se sobre, apoiar-se 
em) foi introduzido na literatura psicanalítica de língua inglesa e retomado 
por tradutores franceses para traduzir o genitivo Anlehnungs- em expres
sões como Anlehnungstypus der Objektwahl (traduzido geralmente por “ti
po de escolha anaclítica de objeto”). Mas o que escapa necessariamente 
ao leitor que lê as obras de Freud em tradução é que o conceito de Ahleh- 
nung  constitui uma peça fundamental da primeira teoria freudiana das pul- 
sões; Freud refere-se a ele em muitas outras ocasiões além daquelas em 
que trata da escolha de objeto “anaclítica”: encontramos, por diversas ve
zes, ou a forma substantiva Anlehnung, ou formas verbais como sich an 
(etwas) anlehnen. Ora, estas formas são traduzidas para o inglês e para o 
francês de maneira variável (a), de modo que o conceito de Anlehnung  não 
foi nitidamente apreendido pelos leitores de Freud.

Portanto, surge hoje uma questão de terminologia. O termo “anaclíti- 
co” já faz parte do vocabulário internacional da psicanálise; não seria pos
sível suprimi-lo. Mas em francês o substantivo anaclise (anáclise), que tra
duziría Anlehnung , não é admitido (@). Os termos anaclise, anaclitique (aná
clise, anaclitico) apresentam, aliás, o inconveniente de serem palavras eru- 21
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ditas forjadas artificialmente, enquanto Anlehnung  pertence à linguagem 
comum. Por isso os autores deste Vocabulário propuseram como equiva
lente étayage (apoio), que já foi utilizado por certos tradutores (particular
mente por B. Reverchon-Jouve na sua tradução francesa dos Três ensaios 
sobre a teoria da sexualidade [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905]) 
e que tem a vantagem de poder encontrar-se, tal como Anlehnung , na for
ma verbal: s ’étayer sur (apoiar-se em). Até a expressão consagrada “tipo 
de escolha anaclítica de objeto” deveria ser substituída por “tipo de esco
lha de objeto por apoio”.

2) O termo “anaclítico” é às vezes utilizado num sentido menos rigoroso, 
que não está diretamente relacionado com o uso do conceito na teoria freu
diana, por exemplo na expressão depressão anaclítica * (<anaclitic depressiori).

▲ (a) Por exemplo, no que se refere à forma verbal, pelos equivalentes de: estar ligado a,
estar baseado em, apoiar-se em, etc.

(0) Em contrapartida, não existe em alemão um adjetivo formado a partir de Anlehnung 
e que corresponda a anaclítico.

ANA G Ó G IC A  (IN T E R PR E T A Ç Ã O  —)

= D. : anagogische Deutung. — R : interprétation anagogique. — En.\ anagogic 
interpretation. — Es. : interpretación anagógica. — interpretazione anagogica.

• E xpressão usada p o r  Silberer: m odo de in terpretação das form a
ções sim bólicas (m itos, sonhos, etc.) que explicitaria a sua significa
ção m oral universal. Como orienta o sím bolo para “ideais e leva d o s”, 
estaria, então, em oposição à in terpretação analítica, que reduziría  os 
sím bolos ao seu conteúdo particu lar e sexual.

■ A noção de interpretação anagógica (do grego àváy<; = levar para o al
to) pertence à linguagem teológica, onde designa a interpretação “que se 
eleva do sentido literal para um sentido espiritual” (Littré). Surge como a 
fase mais evoluída do pensamento de Silberer sobre o simbolismo. Foi de
senvolvida em Problemas da mística e do seu simbolismo (Probleme der Mystik 
und ihrer Symbolik, 1914). Silberer encontra uma dupla determinação nas 
parábolas, ritos, mitos, etc.; por exemplo, o mesmo símbolo que representa 
em psicanálise a morte do pai é interpretado anagogicamente como “mor
te do velho Adão” em nós (lá). Esta oposição vem juntar-se à do “fenôme
no material” e do “fenômeno funcional” (ver este termo) no sentido mais 
amplo que Silberer acabou por lhe dar.

A diferença entre “funcional” e “anagógico” está apenas em que 
“...o  verdadeiro fenômeno funcional descreve o estado ou o processo psí
quico atual, enquanto a imagem anagógica parece indicar um estado ou um 
processo que deve ser vivido (erlebt werden soll)” (16). A interpretação ana
gógica tendería, pois, para a formação de novos símbolos funcionais cada 

2 2  vez mais universais, representando os grandes problemas éticos da alma
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humana. Silberer julga, aliás, verificar essa evolução nos sonhos no decor
rer do tratamento psicanalítico (lc).

Freud e Jones criticaram essa concepção. Freud vê na interpretação 
anagógica apenas um regresso às idéias pré-psicanalíticas que tomam por 
sentido último dos símbolos o que na realidade deriva deles por formação 
reativa*, racionalização, etc. (2). Jones aproxima a interpretação anagógi
ca da significação “prospectiva” atribuída por Jung ao simbolismo: “Admite- 
se que o símbolo é a expressão de um esforço que visa um ideal moral ele
vado, esforço que, por não atingir esse ideal, detém-se no símbolo; supõe- 
se, no entanto, que o ideal final está implícito no símbolo e é simbolizado 
por ele.” (3)

(1) Cf. Silberer (H.), Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, Hugo Heller, Viena e 
Leipzig, 1914. — a) 168. — b) 155. — c) 153.

(2) Cf Freud (S.), Traum und Telepathie, 1922. G.W., XIII, 187; S.E., XVIII, 216.
(3) Jones (E.), The Theory of Symbolism, 1948. In Papers on Psycho-analysis, Baillière, 

Londres, 5? ed., 1950, 136 {Cf,  para a crítica do conjunto da teoria de Silberer, todo o 
cap. IV).

A N Á L ISE  D ID Á TIC A

= D.: Lehranalyse, didaktische Analyse. — F.: analyse didactique. — En.\ training 
analysis. — Es.: análisis didáctico. — /.: analisi didattica.

• Psicanálise a que se su bm ete  aquele que se destina ao exercício da 
profissão de psicanalista e que constitui a viga m estra da sua formação.

■ A descoberta da psicanálise está intimamente ligada à exploração pes
soal que Freud realizou sobre si mesmo (ver: auto-análise). Percebeu logo 
de início que somente pelo conhecimento do próprio inconsciente se podia 
chegar à prática da análise. No Congresso de Nurembergue, em 1910, Freud 
afirma que uma Selbstanalyse (literalmente análise de si próprio) é a condi
ção exigível para que “...o  médico possa reconhecer em si a contratransfe- 
rência e dominá-la” (1). Freud estaria pensando aqui na auto-análise, ou 
em uma psicanálise exercida por um terceiro? O termo Selbstanalyse não 
permite uma resposta. A partir do contexto é lícito pensar que se trata an
tes de uma auto-análise, mas, se nos reportarmos ao relatório do Congres
so apresentado por Otto Rank (2), Freud tinha em vista igualmente a insti
tuição da análise didática. Seja como for, parece que a seus olhos, naquela 
data, o valor insubstituível da análise didática relativamente à auto-análise 
não estava ainda firmemente estabelecido.

Esse valor formativo de uma análise pessoal é reconhecido com mais 
nitidez em Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (Ratschlãge 
fü r  den A rzt bei der psychoanalytischen Behandlung, 1912); esse valor é rela
cionado com a teoria segundo a qual o analista “... deve voltar para o in
consciente do doente, emissor, o seu próprio inconsciente como órgão re
ceptor” (3tf). Para isto, o analista tem de ser capaz de se comunicar mais 23
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livremente com o seu próprio inconsciente (ver: atenção flutuante), e é pre
cisamente isso que a análise didática deve em princípio permitir; Freud pres
ta homenagem à escola de Zurique por ter "... apresentado a exigência se
gundo a qual quem quiser praticar análises sobre outros deve primeiro 
submeter-se a uma análise realizada por alguém com experiência” (3b).

Foi em 1922, no Congresso da Associação Psicanalítica Internacional, 
dois anos após a fundação do Instituto de Psicanálise de Berlim, que se apre
sentou a exigência da análise didática para todo e qualquer candidato a 
analista.

Parece que foi Ferenczi quem mais contribuiu para salientar a função 
da análise didática, na qual vê a "segunda regra fundamental da psicanáli
se” (4). Para Ferenczi, a análise didática não é menos completa nem menos 
profunda do que a análise terapêutica: "Para resistir firmemente a essa in
vestida geral do paciente, é preciso que o analista também tenha sido plena 
e completamente analisado. Falo isso porque muitas vezes se julga suficiente 
que um candidato passe, por exemplo, um ano familiarizando-se com os 
principais mecanismos naquilo a que se chama a sua análise didática. Quanto 
ao seu progresso ulterior, confia-se no que virá a aprender no decorrer da 
própria experiência. Já afirmei muitas vezes, em ocasiões anteriores, que 
em princípio não posso admitir qualquer diferença entre uma análise tera
pêutica e uma análise didática, e quero agora acrescentar a seguinte idéia: 
enquanto nem todos os empreendimentos com fins terapêuticos precisam 
ser levados até a profundidade que temos em vista quando falamos de uma 
terminação consumada da análise, o próprio analista, do qual depende a 
sorte de tantas outras pessoas, deve conhecer e controlar mesmo as fra
quezas mais secretas do seu caráter, e isto é impossível sem uma análise 
plenamente acabada.” (5)

As exigências formuladas por Ferenczi são hoje amplamente aprova
das (cx); tendem a fazer da análise pessoal daquele que se destina à análise 
algo em que se dilui a aquisição de conhecimentos pela experiência, aspec
to que o termo didático põe indevidamente em primeiro plano.

O problema simultaneamente teórico e prático inerente à própria no
ção e à institucionalização da análise didática — isto é, como pode uma 
análise ser de saída orientada para uma finalidade específica, para uma 
"representação-meta” tão pregnante como a de obter de uma instituição, 
onde a avaliação do analista didata desempenha um papel importante, a 
habilitação para exercer a sua profissão? — é objeto de discussões que pros
seguem sempre no movimento psicanalítico (/?).

▲ (a) Freud, por seu lado, permaneceu bastante reservado quanto às possibilidades ofereci
das pela análise didática; em Análise terminável e interminável {Die endliche und die unendliche 
Analyse, 1937), mantém ainda que a análise didática, “... por razões práticas, só pode ser cur
ta e incompleta; a sua finalidade principal é permitir ao analista que ensina avaliar se o candi
dato está apto a prosseguir nos seus estudos. Ela desempenhou a sua função quando permitiu 
ao aluno convencer-se de modo seguro da existência do inconsciente, quando lhe permitiu ad
quirir acerca de si mesmo, graças à emergência do recalcado, noções que, sem a análise, per-24
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maneceriam inacreditáveis para ele, e quando lhe mostrou numa primeira amostra a técnica 
que só foi validada pela atividade psicanalítica” (6).

(0) Sobre os problemas colocados pela formação analítica e a sua história no movimento, 
ver: Balint, On the Psycho-analytic Training System {Sobre o sistema de formação psicanalítica) (7).

(1) Freud (S.), Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910. G.W., 
VIII, 108; S.E., XI; 144-5; Fr., 27.

(2) Citado in: Kovacs (V.), Training and Control-analysis, I.J.P., XVII, 1936, 346-54.
(3) Freud (S.). -  a) G.W., VIII, 381; S.E., XII, 115; Fr., 66. -  b) G.W., VIII, 382; S.E., 

XII, 116; Fr., 67.
(4) Ferenczi (S.), Die Elastizitãt der psychoanalytischen Technik, 1927. — In: Final contr.,

88-9.
(5) Ferenczi (S.), Das Problem der Beendigung der Analyse, 1928. In: Final contr., 83-4.
(6) Freud (S.), G.W., XVI, 94-5; S.E., XXIII, 248; Fr., 34.
(7) Cf Balint (M.), in I.J.P., 1948, 29, 163-73.

A N Á L ISE  D IR E T A

= D.: direkte Analyse. — F.: analyse directe. — En.\ direct analysis. — Es.: aná- 
lisis directo. — /.: analisi diretta.

• M étodo de psicoterapia  analítica das psicoses preconizado p o r J.
N. Rosen. Seu nom e é tirado da utilização de “in terpretações d ire ta s” 
fornecidas aos pacien tes e que se caracterizam  do seguinte modo:

a) incidem  sobre conteúdos inconscientes que o su jeito  exprim e  
verbalm ente ou não (mímica, posição, gestos, com portam ento);

b) não exigem  a análise das resistências;
c) não recorrem  necessariam ente à m ediação de elos associativos.
E ste m étodo com preende, além  disso, uma série de processos téc

nicos destinados a estabelecer uma estreita  relação afetiva, de “incons
cien te a inconscien te”, na qual o terapeuta “deve tornar-se para o pa 
ciente a figura m aternal que não cessa de dar e p ro teg er” (la).

■ Este método foi exposto e enriquecido por J. N. Rosen a partir de 1946.
O termo “direto” caracteriza sobretudo um tipo de interpretações. Estas 
fundamentam-se na teoria segundo a qual nas psicoses, e particularmente 
na esquizofrenia, o inconsciente do sujeito, desbordando as defesas, se ex
prime a descoberto em suas palavras ou seus comportamentos. A interpre
tação direta não faria mais do que explicitar mais claramente o que o sujei
to já sabe. Sua eficácia não está ligada, portanto, a um progresso no in- 
sight, mas ao estabelecimento e consolidação de uma transferência positi
va: o paciente sente-se compreendido por um terapeuta ao qual atribui a com
preensão todo-poderosa de uma mãe ideal; tranqüiliza-se com palavras que 
visam o conteúdo infantil das suas angústias mostrando a inanidade delas.
Além das interpretações, a análise “direta", no sentido amplo do termo, 
compreende um certo número de processos ativos, muito afastados da neu
tralidade que é de regra na análise dos neuróticos, sendo finalidade de to
dos eles fazer o terapeuta penetrar no universo fechado do psicótico. As
sim é que o terapeuta conseguiría desempenhar a função de uma mãe ter- 2 5
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na e protetora, reparando progressivamente as frustrações graves que o su
jeito teria sofrido sempre na infância por causa de uma mãe de instinto ma
ternal pervertido (lft).

(Ver também: interpretação direta; matemagem.)

(1) Rosen (J. N.), Direct Analysis. Seleded Papers. Grune and Stratton, Nova Iorque, 1953, 
Trad. fr. L ’analyse directe, P.U.F., Paris, 1960. — a) Ing., 139; Fr., 122. — b) Cf. cap. IV: “The 
perverse mother” (A mãe perversa).

A N G Ú S T IA  A N T E  UM  PERIG O  R E A L

= D.: Realangst. — F.: angoisse devant un danger réel. — En.: realistic anxiety. — 
Es.: angustia real. — angoscia di fronte a una situazione reale.

• Termo (Realangst) utilizado por Freud no quadro da sua segunda teo
ria da angústia: angústia peran te um perigo ex terior que con stitu i p a 
ra o su jeito  uma ameaça real.

m O termo alemão Realangst é introduzido em Inibição, sintoma e angústia 
(Hemmung, Symptom und A ngst, 1926). Pode prestar-se a diversos mal
entendidos que o equivalente que propomos procura evitar.

1? Em Realangst, Real é substantivo; não qualifica a própria angústia, 
mas aquilo que a motiva. A angústia ante um perigo real opõe-se à angús
tia ante a pulsão. Para determinados autores, e em particular para Anna 
Freud, a pulsão só seria ansiógena na medida em que ameaçasse suscitar 
um perigo real; a maior parte dos psicanalistas sustentam a existência de 
uma ameaça pulsional geradora de angústia.

2? A tradução por “angústia ante o real” teria o inconveniente de dar 
a entender que é a realidade como tal o motivo de angústia, ao passo que 
se trata de certas situações. Eis por que propomos o equivalente de “an
gústia ante um perigo real”.

Sem entrar na teoria freudiana da angústia, note-se que o âmbito do 
termo A ngst, em alemão e no seu emprego freudiano, não é exatamente 
o mesmo do termo “angústia”. Expressões correntes como ich habe A ngst 
vor... são traduzidas por “tenho medo de...”. A oposição freqüentemente 
admitida entre o medo, que teria um objeto determinado, e a angústia, que 
se definiría pela ausência de objeto, não se ajusta com exatidão às distin
ções freudianas.

A N G Ú ST IA  A U T O M Á T IC A

= D.: automatische Angst. — F.: angoisse automatique. — E n.: automatic anxiety. — 
Es.: angustia automática. — angoscia automatica. •

• Reação do su jeito  sem pre que se  encontra numa situação traum á- 
2 6  tica, is to  é, subm etido  a um afluxo de excitações, de origem externa
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ou interna, que é incapaz de dom inar. A  angústia autom ática opõe-se 
para Freud ao sinal de angústia*.

■ A expressão foi introduzida na reformulação feita por Freud da sua teoria 
da angústia em Inibição, sintoma e angústia (Hemmung, Symptom und Angst, 
1926); pode ser compreendida por comparação com a noção de sinal de an
gústia.

Em ambos os casos, como fenômeno automático e como sinal de 
alarme, a angústia deve ser considerada como um produto do estado de 
desamparo psíquico do lactente, que é evidentemente a contrapartida do 
seu estado de desamparo biológico,, (1). A angústia automática é uma res
posta espontânea do organismo a essa situação traumática ou à sua re
produção.

Por “situação traumática" deve-se entender um afluxo incontrolável 
de excitações variadas demais e intensas demais. Esta é uma idéia muito 
antiga em Freud; nós a encontramos nos seus primeiros escritos sobre a 
angústia, onde esta é definida como resultante de uma tensão libidinal 
acumulada e não descarregada.

A expressão “angústia automática" indica um tipo de reação; nada diz 
da origem interna ou externa das excitações traumatizantes.

(1) Freud (S.), G.W., XIV, 168; S.E., XX, 138; Fr., 62.

A N U LA Ç Ã O  (— R ET R O A T IV A )

= D.: Ungeschehenmachen. — F.: annulation rétroactive. — En.: undoing (what has 
be done). — Es.: anulación retroactiva. — I.: rendere non accaduto ou annulla- 
mento retroattivo.

• M ecanismo psicológico pelo qual o su jeito se esforça p o r  fazer com  
que pensam entos, palavras, gestos e a tos passados nâo tenham  acon
tecido; utiliza para isso  um pensam ento  ou um com portam ento com  
uma significação oposta.

Trata-se aqui de uma compulsão de tipo “m ágico”, particularm ente 
característica da neurose obsessiva.

■ A anulação é rapidamente descrita por Freud em O homem dos ratos; 
analisa aí “... atos compulsivos, em dois tempos, em que o primeiro tempo 
é anulado pelo segundo [...]. A sua verdadeira significação reside no fato 
de representarem o conflito de dois movimentos opostos e de intensidade 
quase igual, o que, segundo a minha experiência, é sempre a oposição en
tre o amor e o ódio" (1 a).

Em Inibição, sintoma e angústia {Hemmung, Symptom und A ngst, 1926), 
este processo é ressaltado por Freud sob o termo Ungeschehenmachen (lite
ralmente*. tornar não acontecido); vê nele, com o isolamento, uma forma 
de defesa característica da neurose obsessiva e qualifica-a de processo má
gico; mostra como ela atua especialmente nos rituais obsessivos (2a). 27
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Anna Freud cita a anulação retroativa no seu inventário dos mecanis
mos de defesa do ego (3); e é geralmente como mecanismo de defesa do 
ego que ela é definida na literatura psicanalítica (4a).

Notemos que a anulação retroativa se apresenta sob modalidades bas
tante diversas. Às vezes um comportamento é anulado pelo comportamento 
diretamente oposto (é o caso do ‘‘homem dos ratos”, que torna a pôr num 
caminho uma pedra que num primeiro tempo tinha retirado para que não 
houvesse perigo de o carro da amiga bater nela); outras vezes é o mesmo 
ato que é repetido, mas com significações, conscientes ou inconscientes, 
opostas; outras ainda, o ato de anulação é contaminado pelo ato que pre
tende apagar. Veja-se o exemplo dado por Fenichel (4b), que ilustra essas 
duas últimas modalidades: um sujeito censura-se por ter esbanjado dinheiro 
ao comprar o jornal; gostaria de anular essa despesa, fazendo com que 
lhe reembolsassem a importância gasta; não ousando fazêdo, pensa que 
comprar outro jornal o aliviará. Mas a banca de jornais está fechada; en
tão o sujeito joga no chão uma moeda do mesmo valor do jornal. 
Para exprimir essas seqüências, Freud fala de sintomas “difásicos” : “A 
uma ação que põe em execução uma determinada injunção sucede-se ime
diatamente outra que detém ou anula a primeira, mesmo que não chegue 
ao ponto de pôr em execução o seu contrário.” (2b)

Antes de classificar a anulação retroativa entre os mecanismos de de
fesa do ego é preciso ainda observar o seguinte: deve-se considerar o ‘‘se
gundo tempo” como um simples produto da defesa? A variedade dos exem
plos clínicos leva a uma resposta ponderada. Com efeito, vemos a maioria 
das vezes que as motivações pulsionais intervém nos dois tempos, parti
cularmente sob a forma da ambivalência* amor-ódio; às vezes é até o se
gundo tempo que melhor evidencia a vitória da pulsão. Em um exemplo 
como o de Fenichel, é exatamente o comportamento no seu conjunto que 
forma um todo sintomático.

Note-se, aliás, nesta perspectiva, que Freud, numa época em que 
ainda não se acentuam os mecanismos de defesa do ego, parece fazer 
intervir a ação defensiva apenas numa racionalização que dissimula se
cundariamente a totalidade em jogo (1&).

Por fim, poderiamos distinguir aqui duas concepções, que aliás opõem- 
se apenas como dois níveis de interpretação ou dois níveis do conflito 
psíquico*: uma que acentua o conflito interpulsional em que se reencon
tra, em última análise, a ambivalência do amor e do ódio, e a outra que 
situa o conflito entre as pulsões e o ego, podendo este encontrar um alia
do numa pulsão oposta àquela com que se protege.

★

Podemos perguntar se não conviría ligar o mecanismo de anulação re
troativa a um comportamento normal muito freqüente, como retratar-se 

2 8  de uma afirmação, reparar um dano, reabilitar um condenado, atenuar o
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significado de um pensamento, de uma palavra ou de um ato por uma ne
gação que pode até ser antecipada (exemplo: “não vá julgar que...”), etc.

Notemos todavia que em todos esses casos se trata de atenuar ou de 
anular a significação, o valor ou as conseqüências de um comportamento. 
A anulação retroativa — no sentido patológico — visa a própria realidade 
do ato que se procura suprimir radicalmente, fazendo como se o tempo 
não fosse irreversível.

Claro que tal distinção pode parecer esquemática; não é ao pôr em 
ação significações opostas que o sujeito tenta anular até o próprio ato? No 
entanto, a clínica mostra que o obsessivo não se satisfaz com um trabalho 
de desinvestimento* ou de contra-investimento*. O que ele visa é a im
possível anulação do acontecimento (Geschehen) passado como tal.

(1) Freud(S.), Bemerkungen übereinen Fali von Zwangsneurose, 1909. — a) G.W., VII, 
414; S.E., X, 192; Fr., 224. -  b) Cf. G.W., VII, 414; S.E., X, 192; Fr., 224.

(2) Freud (S.). -  a) Cf G.W., XIV, 149-50; S.E., XX, 119-20; Fr., 41-2. -  b) G.W., 
XIV, 142; S.E., XX, 113; Fr., 33.

(3) Cf Freud (A.), Das Ich und die Abwehermechanismen, 1936, ed. Imago, Londres, 
1946, 36; P.U.F., Paris, 1949, 38-9.

(4) Cf por exemplo Fenichel (O.), The Psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, Nova 
Iorque, 1945, ed. fr., P.U.F., 1953. -  a) Ingl., 153-5; Fr., 189-92. -  b) Ingl., 154; Fr., 190-1.

A P A R E L H O  PSÍQ U IC O

= D.: psychischer ou seelischer Apparat. — F.: appareil psychique. — En.: psychic 
ou mental apparatus. — Es.: aparato psíquico. — /.: apparato psichico ou 
mentale.

• E xpressão que ressa lta  certas características que a teoria freu
diana atribui ao psiquism o: a sua capacidade de transm itir e de trans
form ar uma energia determ inada e a sua diferenciação em  sistem as  
ou instâncias.

■ Em A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900), Freud define 
o aparelho psíquico por comparação com aparelhos ópticos; procura as
sim, segundo as suas próprias palavras, ” ... tornar compreensível a com
plicação do funcionamento psíquico, dividindo este funcionamento e atri
buindo cada função específica a uma parte constitutiva do aparelho” (1 a). 

Um texto como este exige algumas observações:
1) Ao falar de aparelho psíquico, Freud sugere a idéia de uma certa 

organização, de uma disposição interna, mas faz mais do que ligar dife
rentes funções a “lugares psíquicos” específicos; atribui a estes uma da
da ordem que acarreta uma sucessão temporal determinada. A coexistên
cia dos diferentes sistemas que compõem o aparelho psíquico não deve 
ser tomada no sentido anatômico que lhe seria atribuído por uma teoria 
das localizações cerebrais. Implica apenas que as excitações devem se
guir uma ordem que fixa o lugar dos diversos sistemas (2). 29
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2) O termo ‘‘aparelho’’ sugere a idéia de uma tarefa, ou mesmo de 
um trabalho. Freud extraiu o esquema que prevalece aqui de uma deter
minada concepção do arco reflexo segundo a qual este transmitiría inte
gralmente a energia recebida: '‘O aparelho psíquico deve ser concebido 
como um aparelho reflexo. O processo reflexo continua sendo o modelo 
( Vorbild) de todo o funcionamento psíquico.” (lè)

Em última análise, a função do aparelho psíquico é manter ao nível 
mais baixo possível a energia interna de um organismo (ver: princípio de 
constância). A sua diferenciação em subestruturas ajuda a conceber as 
transformações da energia (do estado livre ao estado ligado) (ver: elabora
ção psíquica) e o funcionamento dos investimentos, contra-investimentos 
e superinvestimentos.

3) Estas breves observações indicam que o aparelho psíquico tem pa
ra Freud um valor de modelo, ou, como ele próprio dizia, de ‘‘ficção’ ’ (lc). 
Este modelo, como no primeiro texto acima citado, ou ainda no primeiro 
capítulo do Esboço de psicanálise (Abriss der Psychoanalyse, 1938), pode ser 
físico; em outros pontos pode ser biológico (a 'Vesícula protoplásmica” 
do cap. IV de Além  do princípio do prazer [Jenseits des Lustprinzips, 1920]). 
O comentário da expressão "aparelho psíquico” remete para uma apre
ciação de conjunto da metapsicologia freudiana e das metáforas que põe 
em jogo.

(1) Freud (S.). -  d) G.W., II-III, 541; S.E., IV-V, 536; Fr., 441. -  b) G.W., II-III, 604; 
S.E., V-V, 598; Fr., 448. -  c) G.W., II-III, 604; S.E., IV-V, 598; Fr., 448.

(2) Cf. por exemplo Freud (S.), A us den Anfàngen der Psychoanalyse, carta a W. Fliess 
de 6-12-1896.

A P O IO

= D. : Anlehnung. — F.: étayage. — En.: anaclisis. — Es. : apoyo ou anáclisis. — 
I. : appoio ou anaclisi.

• Term o in trodu zido  p o r  F reud para designar a relação p r im itiva  
das pu lsões sexuais com  as pu lsões de au toconservação; as pu lsõ es  
sexuais, que só secundariam ente se  tornam  in depen den tes, apoiam - 
se  nas funções v ita is que lhes fornecem  uma fon te orgânica, uma d i
reção e um objeto . Em conseqüência, falar-se-á tam bém  de apoio p a 
ra designar o fa to  de o su je ito  se  apoiar sobre  o ob je to  das pu lsões  
de autoconservação na sua escolha de um objeto  de am or; é a isso  que  
Freud chama tipo  de escolha de ob jeto  p o r  apoio.

m Quanto à tradução do termo alemão Anlehnung  por apoio, remetemos 
para o verbete anaclítico, onde o leitor encontrará considerações termino
lógicas.

A idéia de apoio é uma peça fundamental da concepção freudiana da 
sexualidade. Presente desde a primeira edição de Três ensaios sobre a teo-
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ria da sexualidade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), foi se afir
mando progressivamente nos anos seguintes.

Em 1905, na sua primeira elaboração teórica da noção de pulsão, Freud 
descreve a estreita relação existente entre a pulsão sexual e certas gran
des funções corporais. Essa relação é particularmente evidente na ativi
dade oral do lactente: no prazer encontrado na sucção do seio, “ . ..a  satis
fação da zona erógena estava a princípio estreitamente associada à satis
fação da necessidade de alimento’’ (\a ). A função corporal fornece à se
xualidade a sua fonte ou zona erógena; indica-lhe imediatamente um ob
jeto, o seio; por fim, causa-lhe um prazer que não é redutível à pura e sim
ples satisfação da fome, uma espécie de prêmio de prazer: “ ... em breve 
a necessidade de repetir a satisfação sexual irá separar-se da necessidade 
de nutrição” (lb). A  sexualidade, portanto, só se torna autônoma secun
dariamente e, uma vez abandonado o objeto exterior, funciona no modo 
auto-erótico (ver: auto-erotismo).

O apoio aplica-se também nos casos das outras pulsões parciais: “A 
zona anal, tal como a zona labial, é apropriada, pela sua situação, a permi
tir um apoio para a sexualidade em outras funções corporais.” (lc)

Finalmente, já em 1905, ao longo de todo o capítulo sobre a “desco
berta do objeto” , a gênese da escolha de objeto descrita por Freud é jus
tamente aquela que mais tarde ele qualificaria como “tipo de escolha de 
objeto por apoio” * (lrf).

Nos anos de 1910-12, nos textos onde Freud distingue a grande opo
sição entre pulsões sexuais* e pulsões de autoconservação*, a noção de 
apoio está sempre presente; designa a relação originária das duas gran
des espécies de pulsões: “ ...a s  pulsões sexuais encontram os seus primei
ros objetos apoiadas em valores reconhecidos pelas pulsões do ego, tal co
mo as primeiras satisfações sexuais são experimentadas apoiando-se nas 
funções corporais necessárias à conservação da vida” (2).

A oposição introduzida por Freud em 1914 entre dois tipos de escolha 
de objeto não traz modificações à noção de apoio: limita apenas a exten
são da escolha de objeto por apoio à qual se vem cpor um outro tipo de 
escolha de objeto, narcísica*.

Em 1915, por fim, na terceira edição de Três ensaios, Freud põe me
lhor em evidência, através de alguns aditamentos, o termo Anlehnung  e 
a amplitude que atribui a ele. É assim que faz do “apoio sobre uma das 
funções corporais importantes para a vida” (1 )̂ uma das três característi
cas essenciais da sexualidade infantil.

★

Parece que, até hoje, a noção de apoio não foi plenamente apreendida 
na obra de Freud; quando vemos intervir esta noção, é quase sempre na 
concepção de escolha de objeto, que, longe de defini-la por inteiro, supõe 
que ela esteja no centro de uma teoria das pulsões. 31
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O seu sentido principal é, com efeito, estabelecfer uma relação e uma 
oposição entre as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação.

1? A própria idéia de que originariamente as pulsões sexuais tomam 
das pulsões de autoconservação as suas fontes e os seus objetos implica 
que existe uma diferença de natureza entre as duas espécies de pulsões; 
as primeiras encontram todo o seu funcionamento predeterminado pelo 
seu aparelho somático, e o seu objeto é imediatamente fixado; as segun
das, pelo contrário, definem-se em primeiro lugar por um certo modo de 
satisfação que, de início, não passa de um ganho obtido à margem (Lust- 
nebengewinn) do funcionamento das primeiras. Essa diferença essencial 
é atestada em Freud pelo emprego repetido, para falar das pulsões de au
toconservação, de termos como função e necessidade. Segundo esta linha 
de pensamento, podemos perguntar se, numa terminologia mais rigorosa, 
não conviría designar aquilo a que Freud chama “pulsões de autoconser
vação” pelo termo necessidades, diferenciando-as melhor, assim, das pul
sões sexuais.

2? A noção de apoio, ajudando a compreender a gênese da sexualida
de, permite definir o lugar desta na teoria de Freud. Muitas vezes se cen
surou o pansexualismo de Freud, e este defendeu-se dessa acusação invo
cando a constância do seu dualismo pulsional; a concepção de apoio per
mitiría uma resposta mais diferenciada. Em certo sentido, a sexualidade 
pode ser encontrada em toda parte, nascendo no próprio funcionamento 
das atividades corporais, e também, como Freud indica em Três ensaios, 
em todas as espécies de outras atividades — intelectuais, por exemplo —; 
mas, por outro lado, ela apenas se separa secundariamente, e raramente 
é encontrada como função absolutamente autônoma.

3? Um problema que muitas vezes se debate em psicanálise — deve
rá supor-se a existência de um “amor de objeto primário” ou então admitir- 
se que a criança começa por um estado de auto-erotismo ou de narcisismo*? 
— encontra em Freud uma solução mais complexa do que geralmente se 
afirma. As pulsões sexuais satisfazem-se de forma auto-erótica antes de 
percorrerem a evolução que as leva à escolha de objeto. Mas, em contra
partida, as pulsões de autoconservação estão de início em relação com o 
objeto; assim, enquanto a sexualidade funciona apoiando-se sobre elas, exis
te, igualmente para as pulsões sexuais, uma relação com o objeto; só quan
do se separam é que a sexualidade se torna auto-erótica. “Quando, origi
nariamente, a satisfação sexual estava ainda ligada à absorção de alimen
tos, a pulsão sexual tinha um objeto sexual fora do próprio corpo: o seio 
materno. Só mais tarde o perde [...]. A pulsão sexual torna-se então, via 
de regra, auto-erótica [...]. Encontrar o objeto é, no fundo, reencontrá-lo.”
d /)

(1) Freud (S.). -  a) G.W., V, 82; S.E., VII, 181-2; Fr., 74. -  b) G.W., V, 82; S.E., 
VII, 182; Fr., 75. -  c) G.W., V, 86; S.E., VII, 185; Fr., 79. -  d) Cf. G.W., V, 123-30 e n .l, 
p. 123 (acrescentada em 1915); S.E., VII, 222-30 e n. 1, p. 22; Fr., 132-40 e n. 77, p. 185. 

32 -  é) G.W., V, 83; S.E., VII, 182; Fr., 76. - / )  G.W., V, 183; S.E., VII, 222; Fr., 132.
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(2) Freud(S.), Beitràge zur Psychologie des Liebeslebens, 1910. G.W., VIII, 80; S.E., XI, 
.180-1; Fr., 12.

A  PO ST E R IO R I (su b st .,  adj. e  ad v .)

= D.: Nachtráglichkeit (subst.), nachtrãglich (adj. eadv.). — F.: après-coup (subst., 
adj. e adv ). — En.\ deffered action, deffered (adj.). — Es.: posteridad, posterior, 
posteriormente. — /.: posteriore (adj.), posteriormente (adv.).

•  Term os frequ en tem en te  u tilizados p o r  Freud com  relação à sua 
concepção da tem poralidade e da causalidade psíquicas. Há experiên
cias, im pressões, traços m nésicos * que são u lteriorm en te rem odela
dos em função de experiências novas, do acesso a ou tro  grau de de
senvolvim en to . P ode então ser-lhes conferida, além  de um novo sen
tido, uma eficácia psíquica.

■ O termo nachtrãglich é de uso repetido e constante em Freud, que mui
tas vezes o emprega sublinhado. Encontramos também, e no início, a for
ma substantiva Nachtráglichkeit, que demonstra que, para Freud, essa no
ção de “a posteriori” faz parte do seu aparelho conceituai, apesar de não 
ter apresentado uma definição dela, e menos ainda uma teoria do conjun
to. J. Lacan teve o mérito de chamar a atenção para a importância desse 
termo. Note-se a propósito que as traduções francesas e inglesas de Freud, 
não optando por um equivalente único, não permitem verificar seu uso.

Não pretendemos propor aqui uma teoria do a posteriori, mas apenas 
sublinhar brevemente o seu sentido e o seu interesse quanto à concepção 
freudiana da temporalidade e da causalidade psíquicas.

1. A noção começa por impossibilitar uma interpretação sumária que 
reduza a concepção psicanalítica da história do sujeito a um determinis
mo linear que considere unicamente a ação do passado sobre o presente.
Muitas vezes censura-se a psicanálise por reduzir ao passado infantil o 
conjunto das ações e dos desejos humanos; essa tendência estaria se agra
vando cada vez mais com a evolução da psicanálise; os analistas estariam 
voltando a um passado cada vez mais remoto; para eles, todo o destino 
do homem estaria decidido desde os primeiros meses, e mesmo desde a 
vida intra-uterina...

Ora, Freud acentuou desde o início que o sujeito modifica a posteriori 
os acontecimentos passados e que essa modificação lhes confere um sen
tido e mesmo uma eficácia ou um poder patogênico. Em 6-12-1896, escre
ve a W. Fliess: estou trabalhando a hipótese de que o nosso mecanis
mo psíquico se tenha estabelecido por estratificação: os materiais presen
tes sob a forma de traços mnésicos sofrem de tempos em tempos, em fun
ção de novas condições, uma reorganização, uma reinscrição” (1 a).

2. Esta idéia poderia levar a pontos de vista segundo os quais todos
os fenômenos que encontramos em psicanálise se situam sob o signo da 
retroatividade, e mesmo da ilusão retroativa. É assim que Jung fala de 3 3
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fantasias retroativas (Zurückphantasieren). Segundo ele, o adulto reinter- 
preta o seu passado nas suas fantasias, que constituem outras tantas ex 
pressões simbólicas dos seus problemas atuais. N esta concepção, a rein- 
terpretação é para o sujeito um meio de fugir das “exigências da realida
d e'’ presente, refugiando-se num passado imaginário.

Numa perspectiva diferente, a noção de a posteriori poderia igualmente 
evocar uma concepção da temporalidade colocada em primeiro plano pela 
filosofia e retomada pelas diferentes tendências da psicanálise existencial: 
a consciência constitui o seu passado, remodela constantem ente seu  sen
tido, em função do seu “projeto".

★

A concepção freudiana de a posteriori apresenta-se de forma muito 
mais definida. Poderiamos, ao que parece, agrupar assim o que a especifica:

1. Não é o vivido em geral que é remodelado a posteriori, mas antes 
o que, no momento em que foi vivido, não pôde integrar-se plenam ente 
num contexto significativo. O modelo dessa vivência é o acontecim ento  
traumatizante.

2. A remodelação a posteriori é acelerada pelo aparecimento de acon
tecimentos e de situações, ou por uma maturação orgânica, que vão per
mitir ao sujeito o acesso a um novo tipo de significações e a reelaboração 
das suas experiências anteriores.

3. A evolução da sexualidade favorece eminentemente, pelas defasa- 
gens temporais que implica no homem, o fenômeno do a posteriori.

E sses pontos de vista seriam ilustrados por num erosos textos em  que 
Freud usa o termo nachtràglich. Dois desses textos parecem-nos particu
larmente demonstrativos.

No Projeto para uma psicologia científica (.E ntw urf einer Psychologie, 
1895), Freud, quando estuda o recalque histérico, pergunta: por que o re
calque incide preferencialmente sobre a sexualidade? Mostra com um 
exemplo como o recalque supõe dois acontecimentos nitidamente separa
dos na série temporal. O primeiro, no tempo, é constituído por uma cena 
sexual (sedução por um adulto), mas que não tem então para a criança 
significado sexual. O segundo apresenta certas analogias com o primeiro, 
que podem ser superficiais; mas desta vez, pelo fato de que nesse meio 
tempo surgiu a puberdade, a emoção sexual é possível, emoção que o su
jeito ligará conscientemente a este segundo acontecimento, quando na rea
lidade é provocada pela recordação do primeiro. O ego não pode utilizar 
aqui as suas defesas normais (evitação por meio da atenção, por exemplo) 
contra esse afeto sexual desagradável: “A atenção é dirigida para as per
cepções porque são elas que habitualmente são ocasião de uma liberação 
de desprazer. Mas aqui é um traço mnésico e não uma percepção que, 
de modo imprevisto, libera certo desprazer, e o ego percebe isso tarde de
mais." (16) O ego utiliza então o recalque, modo de “defesa patológica" 

3 4  em que ele opera segundo o processo primário.
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Vemos assim que o recalque encontra a sua condição geral no “atraso 
da puberdade” que caracteriza, segundo Freud, a sexualidade humana:
“Qualquer adolescente tem traços mnésicos que só pode compreender com 
o aparecimento de sensações propriamente sexuais.” (lc) “O aparecimen
to tardio da puberdade torna possíveis processos primários póstumos.” (\d)

Nesta perspectiva, só a segunda cena confere à primeira o seu valor 
patogênico: “Recalca-se uma recordação que só se tornou traumatismo 
aposteriori.” (lc) A noção de a posteriori está por isso intimamente ligada 
à primeira elaboração freudiana da noção de defesa*: a teoria da sedução*.

Poder-se-ia objetar que a descoberta da sexualidade infantil, feita um 
pouco mais tarde por Freud, tira todo o valor desta concepção. A melhor 
resposta a tal objeção estaria em O Homem dos Lobos, onde é constante
mente invocado o mesmo processo do a posteriori, mas defasado nos pri
meiros anos da infância. Está no centro da análise apresentada por Freud 
do sonho patogênico nas suas relações com a cena originária*; o homem 
dos lobos só compreende o coito “ ...n a  época do sonho, aos 4 anos, e não 
na época em que o observou. Com um ano e meio recolheu as impressões 
que pôde compreender a posteriori, na época do sonho, graças ao seu de
senvolvimento, à sua excitação sexual e à sua procura sexual” (2a). O so
nho, na história dessa neurose infantil, é, como Freud demonstra, o mo
mento desencadeador da fobia: “ ... o sonho confere à observação do coito 
uma eficácia a posteriori” (2b).

Freud acrescentou em 1917 duas longas discussões à observação do 
Homem dos Lobos, em que se mostra abalado pela tese junguiana da fanta
sia retroativa. Admite que, sendo na análise o resultado de uma recons
trução, a cena originária podería muito bem ter sido construída pelo pró
prio sujeito, mas nem por isso insiste menos em que a percepção forneceu 
pelo menos indícios, ainda que não passasse de uma cópula de cães... Mas, 
sobretudo, no mesmo momento em que parece atenuar as suas preten
sões quanto à segurança que pode ser fornecida por uma base de realida
de — que se revela tão friável à investigação —, introduz uma noção nova, 
a das fantasias originárias, isto é, um aquém, uma estrutura que em últi
ma análise fundamenta a fantasia, transcendendo simultaneamente o vi
vido individual e o imaginado (ver: fantasia originária).

★

Os textos que discutimos mostram que não é possível reduzir a con
cepção freudiana do Nachtrãglich à noção de “ação diferida” , se por isso 
entendermos uma distância temporal variável, devida a um efeito de adi
ção, entre as excitações e a resposta. A tradução por vezes adotada na 
Standard Edition de deferred action poderia autorizar tal interpretação. Os 
editores da S. E. citam (2c) uma passagem dos Estudos sobre a histeria (Stu- 
dien über Hysterie, 1895) em que, a propósito da chamada histeria de 
retenção*, Freud fala da “eliminação a posteriori dos traumatismos acu
mulados” (3a) durante um certo período. Aqui o a posteriori poderia em 35
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primeira análise ser compreendido como uma descarga retardada, mas 
note-se que para Freud trata-se de uma verdadeira elaboração, de um “tra
balho de memória” que não é a simples descarga de uma tensão acumula
da, mas um conjunto complexo de operações psicológicas: “Ela [a doen
te] toma a percorrer todos os dias cada expressão, chora sobre elas, consola- 
se delas, por assim dizer à sua vontade...” (36) Melhor seria, na nossa opi
nião, elucidar o conceito de ab-reação* pelo de a posteriori do que reduzir 
o a posteriori a uma teoria estritamente econômica da ab-reação.

(1) Freud (S.), Aus den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. — a) Al., 185; Ingl., 
173; Fr., 129. -  b) AL, 438; Ingl., 416; Fr. 369. -  c) AL, 435; Ingl., 413; Fr., 367. -  d) 
Al., 438; Ingl., 416; Fr., 369. -  é) AL, 435; Ingl., 413; Fr., 366.

(2) Freud (S.), A us der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918 (1914). — a) G. W., 
XII, 64, n. 4; S. E., XVII, 37-8, n. 6; Fr., 350, n. 3. -  b) Cf. G. W., XII, 144; S. E., XVII, 
109; -  c) G. W., XII, 72, n.; S. E., XVII, 45, n.; Fr., 356, n.

(3) Freud (S.). -  d) G. W., I, 229; S. E., II, 162; Fr., 129. -  b) G. W., I, 229; S. E., 
II, 162; Fr., 129.

A SSO C IA Ç Ã O

= D.: Assoziation. — F.: association. — En.\ association. — Es. : asociación. — 
/.: associazione.

•  Term o em prestado  do associacionism o e que designa qualquer li
gação en tre dois ou m ais elem entos psíquicos, cuja série con stitu i uma 
cadeia associa tiva .

Ã s vezes o term o  é usado para designar os  e lem en to s  assim  a sso 
ciados. A  p ro p ó sito  do tra tam en to , é a esta  últim a acepção que n os  
referim o s quando falam os, p o r  exem plo, das “associações de  d e te r 
m inado son h o”, para designarm os, naquilo que o su je ito  fala, o que  
está  em  conexão associa tiva  com  esse  sonho. No fundo, o term o  “a s
so c ia çõ es” designa o conjunto do m ateria l verbalizado  no d eco rrer  
da sessã o  psicanalítica .

m Um comentário exaustivo do termo “associação” exigiría uma pes
quisa histórico-crítica que seguisse a difusão da doutrina associacionista 
na Alemanha no século XIX, a sua influência no pensamento do “jovem 
Freud”, e mostrasse, principalmente, como ela foi integrada e transfor
mada pela descoberta freudiana das leis do inconsciente.

Limitamo-nos às observações seguintes acerca deste último ponto:
1. Não se pode compreender o sentido e o alcance do conceito de as

sociação em psicanálise sem uma referência à experiência clínica de onde 
saiu o método das associações livres. Os Estudos sobre a histeria (Studien 
über Hysterie, 1895) mostram como Freud foi levado a seguir cada vez mais 
as suas pacientes no caminho das associações livres que estas lhe indica
vam. (Ver o nosso comentário a “associação livre” .) Do ponto de vista da 
teoria das associações, o que ressalta da experiência de Freud nesses anos 
de descoberta da psicanálise pode esquematizar-se do seguinte modo:36
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a) Uma "idéia que ocorre” (Einfall) ao sujeito, aparentemente de for
ma isolada, é sempre, na realidade, um elem ento que remete, consciente
m ente ou não, para outros elem entos. Descobrem -se assim séries associa
tivas que Freud designa com diversos termos figurados: linha (Linie), fio 
(Faden), encadeamento (Verkettung), trem (Zug), etc. Essas linhas tecem  
verdadeiras redes, que compreendem "pontos nodais” (Knotenpunkteri) on
de muitas delas se cruzam.

b) As associações, do modo como se encadeiam no discurso do sujei
to, correspondem, segundo Freud, a uma organização complexa da me
mória. Ele comparou esta a um sistema de arquivos ordenados segundo 
diferentes modos de classificação que se poderíam consultar seguindo di
versos caminhos (ordem cronológica, ordem por assuntos, etc.) (1 a). Essa 
organização supõe que a representação* (Vorstellung) ou o traço mnésico* 
(Erinnerungsspur) de um mesmo acontecimento pode ser reencontrado em 
diversos conjuntos (a que Freud chama ainda "sistemas mnésicos”).

c) Essa organização em sistemas é confirmada pela experiência clíni
ca: existem verdadeiros "grupos psíquicos separados” (lè), isto é, com
plexos de representações clivados do curso associativo: "As representa
ções isoladas contidas nesses complexos ideativos podem voltar conscien
temente ao pensamento, como notou Breuer. Só a sua combinação bem 
determinada fica banida da consciência.” (lc) Freud, ao contrário de 
Breuer, não vê no estado hipnóide* a explicação última desse fato, mas 
nem por isso deixa de afirmar a idéia de uma divagem* (Spaltung) no seio 
do psiquismo. O grupo de associações separado está na origem da noção 
tópica de inconsciente.

d) Num com plexo associativo, a "força” de um elem ento não perma
nece ligada a ele de modo imutável. O mecanismo das associações depen
de de fatores econômicos: a energia de investim ento desloca-se de um ele
mento para outro, condensa-se nos pontos nodais, etc. (independência do 
afeto* em relação à representação).

e) Decididamente, o discurso associativo não é regido passivam ente 
por leis gerais como as que o associacionismo definiu: o sujeito não é um 
"polipeiro de im agens” . O agrupamento das associações, seu isolamento 
eventual, suas "falsas conexões” , sua possibilidade de acesso à consciên
cia, inscrevem -se na dinâmica do conflito defensivo próprio de cada um.

2. O Projeto para uma psicologia científica (Entw urf einer Psychologie,
1895) esclarece o uso freudiano da noção de associação e mostra, do pon
to de vista especulativo, como a descoberta psicanalítica do inconsciente 
vem  dar um novo sentido aos pressupostos associacionistas em que Freud 
se apóia:

a) O funcionamento das associações é concebido como uma circula
ção de energia no interior de um "aparelho neurônico” estruturado de 
forma complexa num escalonamento de bifurcações sucessivas. Cada 
excitação toma, em cada cruzamento, um determinado caminho de prefe
rência a outro, em função das "facilitações” deixadas pelas excitações pre
cedentes. A noção de facilitação* não deve ser compreendida sobretudo 3 7
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como uma passagem mais fácil de uma imagem para outra, mas como um 
processo de oposição diferencial: tal caminho só é aberto ou facilitado em  
função da não-facilitação do caminho oposto.

b) Nas hipóteses de que Freud parte, não se trata de imagens no sen
tido de uma marca psíquica ou neurônica semelhante ao objeto real. No 
começo tudo é apenas “neurônio” e “quantidade” (2).

Não se pode deixar de aproximar esta concepção, que pode parecer 
muito distante da experiência pelo seu caráter mecanicista e pela sua lin
guagem neurofisiológica, da constante oposição, na teoria psicológica de 
Freud, entre a representação e o quantum de afeto*. Como o neurônio, 
a representação é o elemento discreto, descontínuo, de uma cadeia. Como 
acontece com ele, o significado dela depende do complexo que forma com 
outros elementos. Nesta perspectiva, poder-se-ia comparar o funcionamen
to do “aparelho neurônico” ao da linguagem tal como é analisada pela lin- 
güística estrutural: é constituído por unidades descontínuas que se orde
nam em oposições binárias.

(1) Breuer (J.) e Freud (S.). -  a) G.W., I, 291 ss.; S.E., II, 288 ss.; Fr., 233 ss. -  
b) C f por ex. G.W., I, 92 e 289; S.E., II, 12 e 286; Fr., 9 e 231. -  c) G.W., I, 187 (nota); 
S.E., II, 214-5; Fr., 171.

(2) Cf Freud (S.). -  Al. 379-86; Ing., 355-63; Fr., 315-21.

A SSO C IA Ç Ã O  LIVRE (M ÉTODO O U R E G R A  D E  — )

= D.: freie Assoziation. — R: libre association. — En.\ free association. — Es.: 
asociación libre. — /.: libera associazione.

•  M étodo que consiste em  exprim ir indiscrim inadam ente todos os 
pen sam en tos que ocorrem  ao espírito , quer a p a r tir  de um elem ento  
dado (palavra, número, imagem de um sonho, qualquer representação), 
qu er de form a espontânea.

m O processo de associação livre é constitutivo da técnica psicanalítica. 
Não é possível definir uma data exata de sua descoberta, que se deu de 
modo progressivo entre 1892 e 1898, e por diversos caminhos.

1? Como é demonstrado pelos Estudos sobre a histeria (Studien überHyste- 
rie, 1895), a associação livre emana de métodos pré-analíticos de investiga
ção do inconsciente que recorriam à sugestão e à concentração mental do 
paciente em uma determinada representação; a procura insistente do ele
mento patogênico desaparece em proveito de uma expressão espontânea 
do paciente. Os Estudos sobre a histeria põem em evidência o papel desem
penhado pelos pacientes nesta evolução (a).

2? Paralelamente, Freud utiliza o processo de associação livre na sua 
auto-análise e particularmente na análise dos seus sonhos. Aqui, é um ele
mento do sonho que serve de ponto de partida para a descoberta das ca
deias associativas que levam aos pensamentos do sonho.38
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3? As experiências da escola de Zurique (1) retomaram, dentro de uma 
perspectiva psicanalítica, as experiências mais antigas feitas pela escola de 
Wundt e que consistiam no estudo das reações e dos tempos de reação (va
riáveis segundo o estado subjetivo) a palavras indutoras. Jung põe em evi
dência o fato de que as associações que assim se produzem são determina
das pela totalidade das idéias em relação a um acontecimento parti
cular dotado de uma coloração emocionar’ (2), totalidade à qual dá o nome 
de complexo*.

Freud, em A  história do movimento psicanalítico (Zur Geschichte der 
psychoanalytischen Bewegung, 1914), admite o interesse dessas experiências 
“para se chegar a uma confirmação experimental rápida das constatações 
psicanalíticas e para mostrar diretamente ao estudante esta ou aquela co
nexão que um analista apenas pode relatar” (3).

4? Talvez convenha ainda fazer referência a uma fonte que o próprio 
Freud indicou em Uma nota sobre a pré-história da técnica analítica (Zur Vor- 
geschichte der analytischen Technik, 1920): o escritor Ludwig Bõrne, que 
Freud leu na juventude, recomendava, para alguém “se tornar um escritor 
original em três dias”, escrever tudo o que ocorre ao espírito, e denunciava 
os efeitos da autocensura sobre as produções intelectuais (4).

★

O termo “livre” na expressão “associação livre” exige as seguintes ob
servações:

1? Mesmo nos casos em que o ponto de partida é fornecido por uma 
palavra indutora (experiência de Zurique) ou por um elemento do sonho (mé
todo de Freud em A  interpretação de sonhos [Die Traumdeutung, 1900]), pode- 
se considerar “livre” o desenrolar das associações, na medida em que esse 
desenrolar não é orientado e controlado por uma intenção seletiva;

2? Essa “liberdade” acentua-se no caso de não ser fornecido qualquer 
ponto de partida. É nesse sentido que se fala de regra de associação livre 
como sinônimo de regra fundamental*;

3? Na verdade, não se deve tomar liberdade no sentido de uma inde- 
terminação: a regra de associação livre visa em primeiro lugar eliminar a 
seleção voluntária dos pensamentos, ou seja, segundo os termos da primei
ra tópica freudiana, pôr fora de jogo a segunda censura (entre o consciente 
e o pré-consciente). Revela assim as defesas inconscientes, quer dizer, a 
ação da primeira censura (entre o pré-consciente e o inconsciente).

Por fim, o método das associações livres destina-se a pôr em evidência 
uma ordem determinada do inconsciente: “Quando as representações-metas* 
(Zielvorstellungen) conscientes são abandonadas, são representações-metas 
ocultas que reinam sobre o curso das representações.” (5)

▲ (a) Cf. sobretudo o que Freud nos relata da sua doente Emmy von N. Respondendo à
solicitação insistente de Freud, que busca a origem de um sintoma, diz “... que ele não deve 
ficar sempre perguntando de onde vem isto ou aquilo, mas deixá-la contar o que tem para 39
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contar” (6a). Sobre a mesma doente, Freud nota que ela parece ter-se apropriado do seu 
processo”: “As palavras que me dirige [...] não são tão inintencionais como parecem; reprodu
zem antes com fidelidade as recordações e as novas impressões que agiram sobre ela desde 
a nossa última conversa e emanam muitas vezes, de modo inteiramente inesperado, de remi- 
niscências patogênicas de que ela se liberta espontaneamente pela palavra.”*(66)

(1) Cf. Jung (C. G.), Diagnostische Assoziationsstudien, 1906.
(2) Jung (C. G.) e Ricklin (F.), Diagnostische Assoziationsstudien, I  Beitrag: Experimen- 

telle Untersuchungen über Assoziationen Gesunder, 1904. N. p. 57.
(3) Freud (S.), G.W., X, 67; S.E., XIV, 28; Fr; 285.
(4) Freud (S.), G.W., XII, 311; S.E., XVIII, 265.
(5) Freud (S.), G.W., II-III, 536; S.E., V, 531; Fr., 437.
(6) Freud (S.), Studien über Hysterie, 1895. — a) G.W., I, 116; S.E., II, 63; Fr., 48. — 

b) G.W., I, 108; S.E., II, 56; Fr., 42.

A T E N Ç Ã O  (UN IFO R M EM ENTE) F L U T U A N T E

= D. : gleichschwebende Aufmerksamkeit. — F. : attention (également) flottante. — 
En.\ (evenly) suspended (ou [evenly] poised) attention. — Es.: atención (pareja- 
mente) flotante. — /.: attenzione (ugualmente) fluttuante.

•  Segundo Freud, m odo com o o analista deve escu tar o analisando: 
não deve privilegiar  a priori qualquer elem ento do discurso dele, o que  
im plica que deixe funcionar o m ais livrem en te p o ssíve l a sua própria  
atividade inconsciente e suspenda as m otivações que dirigem  habitual
m en te  a atenção. Essa recomendação técnica constitu i o corresponden
te  da regra da associação livre proposta  ao analisando.

■ Esta recomendação essencial, que define a atitude subjetiva do psica
nalista quando escuta o seu paciente, foi enunciada e comentada por Freud 
sobretudo em Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (Ratschlàge 
fü r  den A rtz bei der psychoanalytischen Behandlung, 1912). Consiste numa 
suspensão tão completa quanto possível de tudo aquilo que a atenção habi
tualmente focaliza: tendências pessoais, preconceitos, pressupostos teóri
cos, mesmo os mais bem fundamentados. “Tal como o paciente deve con
tar tudo o que lhe passa pelo espírito, eliminando todas as objeções lógicas 
e afetivas que pudessem levá-lo a fazer uma escolha, assim o médico deve 
estar apto a interpretar tudo o que ouve a fim de que possa descobrir aí 
tudo o que o inconsciente dissimula, e isto sem substituir pela sua própria 
censura a escolha a que o paciente renunciou.” (Ia)

É esta regra que, segundo Freud, permite ao analista descobrir as co
nexões inconscientes no discurso do paciente. Graças a ela, o analista pode 
conservar na memória uma multidão de elementos aparentemente insigni
ficantes cujas correlações só aparecerão posteriormente.

A atenção flutuante levanta problemas teóricos e práticos que o termo 
já indica na sua aparente contradição.

1? O fundamento teórico do conceito fica evidente quando encaramos 
4 0  a questão pelo lado do analisando: as estruturas inconscientes, tais como



ATENÇÃO (UNIFORMEMENTE) FLUTUANTE

Freud as descreveu, surgem através de múltiplas deformações; por exem
plo, essa “transmutação de todos os valores psíquicos” (2a) que redunda 
em que se dissimulem muitas vezes, por detrás dos elementos aparente
mente mais insignificantes, os mais importantes pensamentos inconscien
tes. A atenção flutuante é assim a única atitude objetiva, enquanto adapta
da a um objeto essencialmente deformado. Note-se, aliás, que Freud, sem 
empregar ainda a expressão “atenção flutuante”, tinha descrito já em A  
interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900) uma atitude mental aná
loga em que via a condição da auto-análise dos sonhos (2b).

2? Do lado do analista, em contrapartida, a teoria da atenção flutuante 
levanta problemas difíceis.

Pode-se conceber que o analista, pela mesma razão que o analisando, 
procure suprimir a influência que os seus preconceitos conscientes, ou mes
mo as suas defesas inconscientes, poderíam exercer sobre a sua atenção.
É para eliminar o mais possível essas defesas que Freud preconiza, aliás, 
a análise didática, visto que “... todo recalque não liquidado constitui o que 
Stekel qualificou, com razão, de punctum caecum nas suas faculdades de 
percepção analítica” (16).

Mas Freud exige mais: a finalidade a atingir seria uma verdadeira 
comunicação de inconsciente a inconsciente (a): “O inconsciente do ana
lista deve comportar-se para com o inconsciente emergente do doente 
como, no telefone, o receptor para com o transmissor.” (lc) Foi a isto 
que Theodor Reik chamou mais tarde, metaforicamente, “ouvir com o 
terceiro ouvido” (3).

Ora, como o próprio Freud indicou a propósito da associação livre*, 
a suspensão das “representações-metas”* conscientes só pode ter como efei
to a sua substituição por “representações-metas” inconscientes (2c). Daqui 
resultaria uma dificuldade especial para o analista quando este se coloca 
na atitude de atenção flutuante: como pode a sua atenção não ser orientada 
pelas suas próprias motivações inconscientes? A resposta seria indubita
velmente que a equação pessoal do psicanalista não só é reduzida — pela 
sua análise didática —, como também deve ser apreciada e controlada pela 
auto-análise da contratransferência.

De um modo geral, é preciso compreender a regra da atenção flutuan
te como uma regra ideal, que, na prática, encontra exigências contrárias: 
como conceber, por exemplo, a passagem à interpretação e à construção* 
sem que em dado momento o analista comece a privilegiar um certo mate
rial, a compará-lo, a esquematizá-lo, etc.?

★

No movimento psicanalítico contemporâneo poderíam ser identificadas 
diferentes orientações quanto à questão da atenção flutuante, a qual, note- 
se, não voltou a ser formulada por Freud no quadro da segunda tópica.

a) Alguns autores, na esteira de Th. Reik (loc. cit.), tendem a atribuir 
à escuta de inconsciente a inconsciente o sentido de uma empatia (Einfüh- 41
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lung) que se produziría essencialmente a um nível infraverbal. A contra- 
transferência, longe de se opor à comunicação, que é então descrita como 
uma percepção, atestaria o caráter profundo desta.

b) Para outros, a regra técnica da atenção flutuante exige um abranda
mento das funções inibidoras e seletivas do ego; ela não implica qualquer 
valorização do que é sentido, mas simplesmente uma “abertura” do analis
ta aos incitamentos do seu próprio aparelho psíquico, abertura destinada 
a evitar a interferência das suas compulsões defensivas. Mas o essencial 
do diálogo psicanalítico prossegue de ego para ego.

c) Finalmente, numa perspectiva teórica que acentua a analogia entre 
os mecanismos do inconsciente e os da linguagem (Lacan), seria esta se
melhança estrutural entre todos os fenômenos inconscientes que seria pre
ciso deixar funcionar o mais livremente possível na atitude de escuta psica- 
nalítica.

▲ (a) Sobre esta questão, citemos duas passagens de Freud: “... todos possuem no seu pró
prio inconsciente um instrumento com que podem interpretar as expressões do inconsciente 
nos outros”(4). “O Ics de um indivíduo pode reagir diretamente sobre o de outro sem passa
gem pelo Cs. Isso exige uma investigação mais rigorosa, especialmente para decidir se a ativi
dade pré-consciente desempenha ou não qualquer papel nisso. Mas, descritivamente falando, 
o fato é incontestável. ”(5)

(1) Freud (S.). -  a) G.W., VIII, 381; S. E., XII, 115; Fr., 66. — b) G W., VIII, 382; 
S.E., XII, 116; Fr., 67. -  c) G.W., VIII, 381; S.E., XII, 115-; Fr., 66.

(2) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. -  a) G.W., II-III, 335; S.E., IV, 330; Fr., 246. 
-  b) G.W., II-III, 108; S.E., IV, 103; Fr., 79. -  c) Cf. G.W., II-III, 533; S.E., V, 528-9; Fr., 435.

(3) Reik (Th.), Listening with the Third Ear. The Inner Experience ofa Psychoanalyst, Gro- 
ve Press, Nova Iorque, 1948.

(4) Freud (S.), Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 445; S.E., XII, 320; 
Fr., in R.F.P., 1929, III, 3, 441.

(5) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 293; S.E., XIV, 194; Fr., 142-3.

A T IV ID A D E -P A SSIV ID A D E

= D. : Aktivitát-Passivitát. — F. : activité-passivité. — En.\ activity-passivity. — 
Es. : actividad-passividad. — attività-passività.

•  Um dos pares de opostos fundam entais na vida psíqu ica . E specifi
ca tipos determ inados de m etas * ou objetivos pu lsionais. Considera
da de um pon to  de vista genético, a oposição ativo-passivo  seria p r i
m ordial em relação às oposições posteriores nas quais ela vem  se  in 
tegrar: fálico-castrado e m asculino-feminino.

■ Se para Freud atividade e passividade qualificam principalmente mo
dalidades da vida pulsional, isso não implica que se possam opor pulsões 
ativas a pulsões passivas. Muito pelo contrário, Freud marcou, principal
mente na sua polêmica com Adler (ver: pulsão de agressão), que a própria 

4 2  definição de pulsão incluía ela ser ativa: “... cada pulsão é um fragmento
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de atividade; quando se fala de forma pouco rigorosa de pulsões passivas, 
o que afinal se quer dizer é pulsões de meta passiva" (1 a).

Esta passividade da meta é observada pelos psicanalistas naqueles exem
plos privilegiados em que o sujeito quer ser maltratado (masoquismo) ou 
ser visto (exibicionismo). O que deve ser entendido, aqui, por passividade? 
Seria preciso distinguir dois níveis, por um lado o comportamento manifes
to e por outro as fantasias subjacentes. No comportamento, é certo que o 
masoquista, por exemplo, responde à reivindicação pulsional por uma ati
vidade, a fim de se colocar na situação de satisfação. Mas a fase última 
do seu comportamento só será atingida se o sujeito puder encontrar-se nu
ma posição que o coloque à mercê do outro. Ao nível das fantasias, pode-se 
mostrar como toda posição passiva é inseparável do seu oposto; é assim 
que, no masoquismo, “ ... o ego passivo retoma, fantasisticamente, o lugar 
[...] que está agora entregue ao outro sujeito" (1 b). Neste sentido, poderia
mos sempre reencontrar, ao nível da fantasia, a presença simultânea ou al- 
ternante dos dois termos: atividade e passividade. Todavia, tanto na natu
reza da satisfação procurada como na posição fantasista, esta complemen
taridade não deve disfarçar o que pode haver de irredutível na fixação em 
um papel sexual ativo ou passivo.

Quanto ao desenvolvimento do sujeito, Freud atribui importante fun
ção à oposição atividade-passividade, que precede os outros pares de opos
tos: fálico-castrado e masculinidade-feminidade. Segundo Freud, é na fase 
anal que “ ...a  oposição que se encontra em toda a vida sexual surge clara
mente [...]. O elemento ativo é constituído pela pulsão de dominação, por 
sua vez ligada à musculatura; o órgão cuja meta sexual é passiva será re
presentado pela mucosa intestinal erógena" (2). Isto não implica que na fa
se oral não coexistam atividade e passividade, mas estas ainda não se si
tuam como termos antagônicos.

Ruth Mack Brunswick, ao descrever A  fase pré-edipiana do desenvolvi
mento da libido (The Proedipal Phase o fth e  Libido Development, 1940), diz: 
“Três grandes pares de opostos existem ao longo do desenvolvimento da 
libido, misturando-se, sobrepondo-se, combinando-se sem nunca coincidi
rem totalmente, para finalmente se substituírem uns pelos outros; a vida 
do bebê e da criança é caracterizada pelos dois primeiros, e a adolescência 
pelo terceiro." (3a) A autora mostra como a criança começa por ser total
mente passiva na relação com uma mãe que satisfaz as suas necessidades, 
e como, progressivamente, “... cada fragmento de atividade repousa em cer
ta medida numa identificação com a mãe ativa" (3b).

(1) Freud (S.), Triebe und Triebschicksale, 1915. -  a) G.W., X, 214-5; S. E., XIV, 122; 
Fr., 34. -  b) G.W., X, 220; S. E., XIV, 128; Fr., 45.

(2) Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V. 99; S.E., VII, 198; 
Fr., 96.

(3) Mack Brunswick (R.), in: Psa. Read. — d) 234. — b) 234-5.
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ATO FALHO

A T O  FA L H O

= D.: Fehlleistung. — F.: acte manqué. — En. \ parapraxis. — Es.: acto fallido. — 
I.: atto mancato.

•  A to  em  que o resu ltado explicitam en te visado nâo é atingido, m as  
se  vê su bstitu ído  p o r  outro. Fala-se de a tos falhos não para designar 
o conjunto das falhas da palavra, da m em ória e da ação, m as para as 
ações que habitualm ente o su jeito  consegue realizar bem , e cujo fra
casso ele tende a a tribu ir apenas à sua distração ou ao acaso.

Freud dem onstrou  que os a tos falhos eram , assim  com o os sin to 
m as, form ações de com prom isso* en tre a intenção conscien te do  
su jeito  e o recalcado.

■ Sobre a teoria do ato falho, remetemos o leitor para a Psicopatologia da 
vida cotidiana de Freud {Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1901), de 
onde se deduz que, em outro plano, o chamado ato falho é um ato bem- 
sucedido: o desejo inconsciente realiza-se nele, muitas vezes, de uma for
ma bastante clara.

A expressão “ato falho” traduz a palavra alemã Fehlleistung, que para 
Freud engloba não apenas ações stricto sensu, mas todo tipo de erros, de 
lapsos na palavra e no funcionamento psíquico.

A língua alemã põe em evidência o que há de comum em todas essas 
falhas pelo prefixo ver, que vamos encontrar em das Vergessen (esquecimen
to), das Versprechen {lapsus linguae), das Verlesen (erro de leitura), das Ver- 
schreiben {lapsus calami), das Vergreifen (equívoco na ação), das Verlieren 
(perda de um objeto).

Note-se que antes de Freud o conjunto desses fenômenos marginais da 
vida cotidiana não tinha sido agrupado nem conotado por um mesmo con
ceito; foi a sua teoria que fez surgir a noção. Os editores da Standard Edi- 
tion observam que para designá-la foi preciso criar em inglês um termo, 
parapraxis. Em francês, o tradutor de Psicopatologia da vida cotidiana utili
zou a expressão acte manqué, que adquiriu foro de cidadania, mas parece 
que na prática psicanalítica corrente na França ela designa principalmente 
uma parte do campo coberto pelo termo Fehlleistung, quer dizer, as falhas 
da ação stricto sensu.

A T U A Ç Ã O

= D.: Agieren. — F.: mise en acte. — En. \ acting out. — Es.: actuar. — /.: agire.

•  Segundo Freud, a to  p o r  m eio do qual o sujeito, sob o dom ínio dos  
seus desejos e fantasias inconscientes, v ive esses desejos e fantasias 
no presen te  com um sen tim ento de atualidade que é m uito vivo na me- 

4 4  dida em  que desconhece a sua origem  e o seu caráter repe titivo .



AUTO-ANÁLISE

■ Ao introduzirmos a palavra “atuar”, pretendemos apenas propor uma 
tradução para o termo agieren ou Agieren, que se encontra muitas vezes 
em Freud como verbo ou substantivo. Agieren, termo de origem latina, não 
é corrente na língua alemã. Para falar de ação, de agir, o alemão utiliza 
antes termos como die Tat, tun, die Wirkung, etc. Agieren é usado por Freud 
num sentido transitivo, tal como o termo da mesma raiz Abreagieren (ver: 
ab-reação): trata-se de “atuar” pulsões, fantasias, desejos, etc.

Agieren é quase sempre acoplado com erinnern (recordar-se), pois os 
dois termos opõem-se como duas formas de fazer retomar o passado no 
presente.

Esta oposição manifestou-se a Freud essencialmente no tratamento, de 
modo que é a repetição na transferência que Freud designa a maioria das 
vezes como “atuar”: o paciente “... por assim dizer atua (agierf) diante de 
nós em vez de nos informar...” (1), mas a atuação estende-se além da trans
ferência propriamente dita: “Devemos, pois, prever, por parte do analisan
do, que ele se abandone à compulsão de repetição que substitui então o im
pulso para recordar-se, e isso não apenas nas suas relações pessoais com 
o médico, mas também em todas as outras atividades e relações da sua vi
da presente; por exemplo, escolhendo, durante o tratamento, um objeto 
de amor, encarregando-se de uma tarefa, engajando-se num empreendimen
to.” (2)

O termo Agieren, bem como, aliás, [a expressão francesa] “mise en ac- 
te” contém um equívoco que é o do próprio pensamento de Freud: ele con
funde o que na transferência é atualização e o recurso à ação motora, que 
não está necessariamente implicado na transferência (ver: transferência, 
acting out). É assim que não se vê muito bem como Freud pôde limitar-se 
constantemente, para traduzir a repetição na transferência, ao modelo me- 
tapsicológico da motilidade proposto desde A  interpretação de sonhos (Die 
Traumdeutung, 1900): “...o  fato da transferência, assim como as psicoses, 
ensinam-nos que [os desejos inconscientes] quereríam, ao passarem pelo 
sistema pré-consciente, chegar à consciência e ao controle da motilidade” (3).

(1) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 101; S.E., XXIII, 176; 
Fr., 44.

(2) Freud (S.), Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten, 1914. G.W., X, 130; S.E., XII, 
151; Fr., 109.

(3) Freud (S.), G.W., II-III, 573; S.E., V, 567; Fr., 465.

A U T O -A N Á L ISE

= D.: Selbstanalyse. — F.: auto-analyse. — En.: self-analysis. — Es.: autoanálisis. — 
auto-analisi. •

•  Investigação de s i m esm o p o r  si m esm o, conduzida de form a m ais  
ou m enos sistem ática , e que utiliza certos procedim entos próprios do 
m étodo  psicanalítico  — associações livres, análises de sonhos, in ter
pretação  de com portam entos, e tc . 4 5
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■ Freud nunca consagrou qualquer texto à questão da auto-análise, mas 
faz alusão a ela por diversas vezes, particularmente quando se refere à sua 
própria experiência. “A minha auto-análise, cuja necessidade logo me sur
giu com toda a nitidez, foi realizada com o auxílio de vários dos meus pró
prios sonhos, que me conduziram através de todos os acontecimentos da 
minha infância; e mantenho a opinião de que esta espécie de análise pode 
ser suficiente para quem é um bom sonhador e não muito anormal/’ (1) 
Considera esse método como a base: “Quando me perguntam como pode 
alguém tornar-se psicanalista, respondo: pelo estudo dos seus pró
prios sonhos.” (2)

Em muitas outras passagens, no entanto, Freud mostra-se muito re
servado sobre o alcance de uma auto-análise. No decorrer da sua própria 
experiência, escreve a Fliess: “A minha auto-análise continua interrompi
da. Agora já compreendí a razão. É porque eu só posso analisar a mim mes
mo utilizando conhecimentos objetivamente adquiridos (como um estranho). 
Uma verdadeira auto-análise é impossível; se não fosse isso não havería 
doença.” (3) Mais tarde, a auto-análise parece mesmo francamente depre
ciada face a uma análise propriamente dita: “Começamos por aprender a 
psicanálise em nós mesmos, pelo estudo da nossa própria personalidade [...]. 
Os progressos neste caminho esbarram em limites definidos. Avançamos 
muito mais submetendo-nos à análise com um psicanalista competente.” (4)

As reservas feitas por Freud incidem na auto-análise na medida em que 
ela pretenda substituir uma psicanálise. Considera-se geralmente a auto- 
análise uma forma particular de resistência à psicanálise que embala o nar- 
cisismo e elimina a mola mestra do tratamento, que é a transferência (5). 
Mesmo nos autores como Karen Horney, que recomendam o seu uso, ela 
aparece de fato como um complemento do tratamento, que o prepara ou 
o continua. Quanto à auto-análise de Freud, é eminentemente singular, vis
to que em parte esteve na origem da descoberta da psicanálise e não foi 
a aplicação de um saber.

No que diz respeito aos analistas, a elucidação contínua da sua própria 
dinâmica inconsciente é eminentemente desejável. Freud notava-o já em 
1910, a propósito da contratransferência*: “[...] nenhum psicanalista pode 
ir mais longe do que aquilo que lhe permitem os seus próprios complexos 
e as suas resistências interiores. Por isso exigimos que ele comece a sua 
atividade por uma auto-análise (a) e que continue a aprofundá-la enquanto 
aprende pela prática com os seus pacientes. Quanto àquele que não reali
zar tal auto-análise, será melhor que renuncie, sem hesitar, a tratar doen
tes analiticamente” (6). A instituição da análise didática* não elimina a ne
cessidade de uma auto-análise: esta prolonga “indefinidamente” o proces
so desencadeado por aquela (0).

▲ (a) E não, como escreve Anne Berman na sua tradução francesa: “por submeter-se (su
bir) a uma análise”.

(/3) Para um tratamento sistemático da questão, cf. Anzieu (D.), Vauto-analyse, Presses 
46 Universitaires de France, Paris, 1959.
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(1) Freud (S.), Z u y  Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. G.W., X, 59; S. 
E., XIV, 20; Fr., 278.

(2) Freud (S.), Über Psychoanalyse, 1909. G.W., VIII, 32; S.E., XI, 33; Fr., 147.
(3) Freud (S.), A u s  den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Al., 249; Ingl., 234; Fr.,

207.
(4) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. G.W., XI, 12; 

S.E., XV, 19; Fr., 30.
(5) Cf. Abraham (K.), Über eine besondere Form des neurotischen Widerstandes gegen die 

psychoanalytische Methodik, 1919. Fr., II, 83-9.
(6) Freud (S.), Die zukünfligen Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910. G.W., 

VIII, 108; S.E., XI, 145; Fr., 27.

AUTO -ERO TISM O

= D.: Autoerotismus. — F.\ auto-érotisme. — En.\ auto-erotism. — Es.: autoero- 
tismo. — auto-erotismo.

•  A) Em sentido am plo, característica de um com portam ento sexual 
em  que o sujeito obtém  a satisfação recorrendo unicamente ao seu pró
prio  corpo, sem  objeto  exterior: n este  sentido, a m asturbação é consi
derada como com portam ento auto-erótico.

B) De um m odo m ais específico, característica de um com porta
m en to  sexual infantil precoce pela qual uma pulsão parcial, ligada ao 
funcionam ento de um órgão ou à excitação de uma zona erógena, en
contra a sua satisfação no local, is to  é:

1 . sem  recorrer a um objeto  exterior;
2 . sem  referência a uma im agem  do corpo unificada, a um prim ei

ro  esboço do ego, tal com o ele caracteriza o narcisism o.

■ Foi Havelock Ellis que introduziu o termo “auto-erotismo” (a), num 
sentido amplo, próximo do sentido A: “Entendo por auto-erotismo os fenô
menos de emoção espontânea produzidos na ausência de qualquer estímu
lo externo, quer direto, quer indireto.” (1 a)

Deve-se notar, no entanto, que Havelock Ellis distingue já no auto- 
erotismo a sua “forma extrema”, o narcisismo, “tendência que a emoção 
sexual apresenta por vezes [...] para se absorver mais ou menos completa
mente na admiração de si mesmo” (1 b).

Em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie, 1905), Freud retoma o termo, essencialmente para definir a 
sexualidade infantil. Considera ampla demais a acepção de H. Ellis (2a) e 
define o auto-erotismo pela relação da pulsão com o seu objeto: “A pulsão 
não é dirigida para outras pessoas; satisfaz-se no próprio corpo.”(26) Esta 
definição compreende-se pela distinção que Freud estabelece entre os dife
rentes elementos da pulsão: pressão*, fonte*, meta*, objeto*. No auto- 
erotismo “...o  objeto [da pulsão] apaga-se em benefício do órgão, que é 
a fonte dela, e regra geral coincide com ele” (3#).

1? A teoria do auto-erotismo está ligada a essa tese fundamental de 
Três ensaios: a contingência do objeto da pulsão sexual. Mostrar como no 47
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início da vida sexual a satisfação pode ser obtida sem recorrer a um objeto 
é mostrar que não existe qualquer caminho pré-formado que leve o sujeito 
para um objeto determinado.

Essa teoria não implica a afirmação de um estado primitivo "anobje- 
taT. O ato de sugar ou chupar, que para Freud é o modelo do auto-erotismo, 
é efetivamente secundário numa primeira fase em que a pulsão sexual se 
satisfaz por apoio* na pulsão de autoconserváção (a fome) e graças a um 
objeto: o seio materno (2c). Ao separar-se da fome, a pulsão sexual oral perde 
o seu objeto e toma-se assim auto-erótica.

Se é verdade que se pode dizer que o auto-erotismo não tem objeto, 
não é porque apareça antes de qualquer relação com um objeto, nem mes
mo porque com a sua chegada qualquer objeto deixe de estar presente na 
busca da satisfação, mas apenas porque o modo natural de apreensão do 
objeto se acha clivado: a pulsão sexual separa-se das funções não sexuais 
(a alimentação, por exemplo) nas quais se apoiava e que lhe indicavam a 
sua meta e o seu objeto.

À "origem” do auto-erotismo seria portanto esse momento, sempre re
novado mais do que localizável em um tempo determinado da evolução, em 
que a sexualidade se separa do objeto natural, se vê entregue à fantasia 
e por isso mesmo se cria como sexualidade.

2? Por outro lado, a noção de auto-erotismo implica desde a sua pri
meira utilização por Freud um outro quadro de referência diferente da re
lação com o objeto: a referência a um estado do organismo em que as pul- 
sões se satisfazem cada uma por sua própria conta, sem que exista qual
quer organização de conjunto. Desde Três ensaios o auto-erotismo é sem
pre definido como a atividade das diversas "componentes parciais”; deve 
ser concebido como uma excitação sexual que nasce e se apazigua ali mes
mo, ao nível de cada zona erógena tomada isoladamente (prazer de órgão*). 
É evidente que a atividade auto-erótica necessita a maior parte das vezes 
do contato da zona erógena com outra parte do corpo (sucção do polegar, 
masturbação, etc.), mas o seu modelo ideal é o dos lábios que beijam a si 
mesmos (2d).

A introdução da noção de narcisismo* vem esclarecer, a posteriori, a 
de auto-erotismo: no narcisismo é o ego, como imagem unificada do corpo, 
o objeto da libido narcísica, e o auto-erotismo é definido, por oposição, co
mo a fase anárquica que precede essa convergência das pulsões parciais 
para um objeto comum: "Temos de admitir que não existe no indivíduo, 
desde o início, uma unidade comparável ao ego; o ego tem de passar por 
um desenvolvimento. Mas as pulsões auto-eróticas existem desde a origem; 
alguma coisa, uma nova ação psíquica, deve pois vir juntar-se ao auto- 
erotismo para dar o narcisismo.” (4)

Em numerosos textos, Freud mantém claramente esta idéia: na passa
gem do auto-erotismo para o narcisismo, "... as pulsões sexuais, até então 
isoladas, reuniram-se agora numa unidade, e simultaneamente acharam um 
objeto”; esse objeto é o ego (5#). Mais tarde, a distinção ficará menos níti
da, sobretudo em certos textos em que Freud admitirá a existência de um48
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estado de “narcisismo primário”* desde a origem, e até mesmo desde a 
vida intra-uterina. O auto-erotismo, então, define-se apenas como “... a ati
vidade sexual da fase narcisista da organização libidinal” (6, 3b).

★

Em conclusão, vemos que a noção que o termo “auto-erotismo” procu
ra conotar pode ser definida com uma certa coerência a partir da noção de 
um estado originário de fragmentação da pulsão sexual. Tal fragmentação 
implica na verdade, quanto à relação com o objeto, a ausência de objeto 
total (ego ou pessoa estranha), mas de modo nenhum a ausência de um ob
jeto parcial fantasístico.

O auto-erotismo é uma noção genética? Pode-se falar de uma fase libi
dinal auto-erótica?

A opinião de Freud variou a este respeito: em 1905 tende a situar o 
conjunto da sexualidade infantil sob a rubrica do auto-erotismo, para opô- 
la à atividade adulta, que compreende uma escolha de objeto. Depois, ate
nua essa afirmação, indicando: “...fu i levado a perceber um defeito naqui
lo que expus acima, onde a distinção conceituai das duas fases, auto-erotismo 
e amor objetai, é descrita também, por desejo de clareza, como separação 
temporal” (2e).

É certo que Freud não abandona a idéia de uma passagem genética 
do auto-erotismo para o amor objetai, e, quando mais tarde introduzir o nar
cisismo, irá intercalá-lo nessa sucessão temporal (5b). Mas esta não deve 
ser tomada de forma muito rigorosa, e ela é, sobretudo, acompanhada por 
uma distinção estrutural: o auto-erotismo não é apanágio de uma atividade 
pulsional determinada (oral, anal, etc.), mas encontra-se em todas essas ati
vidades, simultaneamente como fase precoce e, numa evolução ulterior, co
mo componente: o prazer de órgão.

A tendência a fazer do auto-erotismo uma fase nitidamente delimitada 
no tempo foi levada ao extremo por Abraham, que faz coincidir a fase auto- 
erótica com uma das fases da organização libidinal: a fase oral* precoce 
de sucção.

▲ (a) A palavra auto-erotismo foi usada por H. Ellis pela primeira vez em artigo
publicado em 1898: Auto-erotism: A Psychological Study, Alien. Neurol., 19, 260. 
Freud usa-a pela primeira vez na carta a Fliess de 9-12-1899.

(1) Ellis (H.), Studies in the Psychology ofSex, 1899. Trad. fr. Mercure de France, Paris, 
5? ed., 1916. -  a) Fr., 227. -  b) Fr., 281.

(2) Freud (S.). — a) Cf G.W., V, 82, n. 1; S.E., VII, 181, n. 2; Fr., 179, n. 49 incomple
ta. N.B.: As edições alemãs anteriores a 1920 contêm um comentário que não figura nas edi
ções posteriores e cuja tradução é a seguinte: “Havelock Ellis, no entanto, comprometeu o 
sentido do termo que inventou ao incluir nele a histeria e todas as manifestações masturbató- 
rias.” -  b) G.W., V, 81-2; S.E., VII, 181; Fr., 74. -  c) Cf G.W., 82-3, 98-9, 123; S.E., 181-3, 
198, 222; Fr., 74-6, 95-6, 132. -  d) Cf G.W., V, 83; S.E., VII, 182; Fr., 76. -  e) G.W., V, 
94, nota de 1910; S.E., VII, 194; Fr., n. 58, 181.

(3) Freud (S.), Triebe und Triebschicksale, 1915. — a) G.W., X, 225; S.E., XIV, 132; Fr., 
53. -  b) G.W., X, 227; S.E., XIV, 134; Fr., 57. 49



AUTOPLÁSTICO -  ALOPLÁSTICO

(4) Freud (S.), Zur Einführung des Narzissmus, 1914. G.W., X, 142; S.E., XIV, 76-7.
(5) Freud (S.), Totem und Tabu, 1912. -  a) G.W., IX, 109; S.E., XIII, 88; Fr., 125. -  

b) G.W., IX, 109; S.E., XIII, 88; Fr., 125.
(6) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. G.W., XI, 431- 

S.E., XVI, 416; Fr., 445.

A U T O P L Á ST IC O  — A L O PL Á ST IC O

= D.: autoplastisch — alloplastisch. — R: autoplastique — alloplastique. — En.: 
autoplastic — alloplastic. — Es.: autoplástico — aloplástico. — I.: autoplastico — 
alloplastico.

•  Term os que qualificam dois tipos de reação ou de adaptação; o p r i
m eiro  consiste apenas numa m odificação do organism o e o segundo  
num a m odificação do m eio circundante .

■ Os termos “autoplástico” e “aloplástico” são por vezes utilizados em 
psicanálise no quadro de uma teoria do campo psicológico definido pela in
teração do organismo e do meio, para distinguir dois tipos de operações, 
uma voltada para o próprio sujeito e acarretando modificações internas, e 
outra voltada para o exterior. Daniel Lagache (1) refere-se a essas noções 
na sua elaboração do conceito de comportamento (a).

S. Ferenczi fala de adaptação autoplástica em sentido mais especifica
mente genético. Para ele, trata-se de um método muito primitivo de adap
tação, correspondente a uma fase ontogenética e filogenética de desenvol
vimento (fase da “protopsique”), em que o organismo só tem influência so
bre si mesmo e realiza apenas mudanças corporais. Ferenczi relaciona com 
ele a conversão* histérica, e mais precisamente aquilo a que chama “fenô
menos de materialização”: a sua “... essência consiste na realização, como 
que por magia, de um desejo, a partir do material corporal que está à sua 
disposição, e, mesmo que de forma primitiva, por uma representação plás
tica” (2). Seria uma regressão mais profunda do que no sonho, visto que 
o desejo inconsciente se encarna em estados ou atos do corpo, e não em 
uma imagem visual.

Por oposição, Ferenczi fala às vezes de adaptação aloplástica para qua
lificar o conjunto das ações voltadas para o exterior que permitem ao ego 
manter o seu equilíbrio (3).

A (a) Veja-se o seguinte quadro de duas entradas:

OPERAÇÕES

Concretas................
Simbólicas..............

Autoplásticas Aloplásticas

Fisiológicas.
Atividade mental, consciente e 

e inconsciente.

Ações materiais. 
Comunicações, linguagens.
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(1) Cf Lagache (D.), Éléments de psychologie médicale, 1955. In Encyclopédie médico- 
chirurgicale. Psychiatrie 37030 A10.

(2) Ferenczi (S.), The Phenomens of Hysterical Materialization. Thoughts on the Concep- 
tion of Hysterical Conversion and Symbolism, 1919. In Further Contributions, 96.

(3) Cf igualmente: Freud (S.), Der Realitãtsverlust bei Neurose und Psychose, 1924. G.W., 
XIII, 366; S.E., XIX, 185. — Alexander (F.), Der neurotische Charakter. In Intemat. Zeit., 
1928.
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B EN EFÍC IO  PR IM Á R IO  E SE C U N D Á R IO  D A  D O E N Ç A

= D.: primárer und sekundárer Krankheitsgewinn. — F.: bénéfice primaire et 
secondaire de la maladie. — En.\ primary and secondary gain from illness. — 
Es.: beneficio primário y secundário de la enfermedad. — utile primário e 
secondario delia malattia.

•  Benefício da doença designa de um m odo geral qualquer sa tisfa 
ção d ireta  ou ind ireta  que um su je ito  tira da sua doença.

O benefício p rim ário  é o que entra em  consideração na própria  
m otivação  de uma neurose: satisfação encontrada no sin tom a, fuga 
para  a doença, m odificação vantajosa das relações com  o m eio.

O benefício secundário podería  distinguir-se do preceden te  do se 
gu in te m odo:

— pela sua aparição a posteriori, com o vantagem  suplem entar ou 
utilização pelo  su je ito  de uma doença já  constitu ída;

— pelo  seu cará ter ex trín seco  em  relação ao determ in ism o in i
cial da doença e ao sen tido  dos sin tom as;

— pelo  fa to  de se tra ta r  de satisfações narcisistas ou ligadas à au- 
toconservação, em  vez  de  sa tisfações d ire ta m en te  libidinais.

■ Desde o início a teoria freudiana da neurose é inseparável da idéia de 
que a doença se desencadeia e se mantém devido à satisfação que propor
ciona ao sujeito. 0  processo neurótico é conforme ao princípio de prazer 
e tende a obter um benefício econômico, uma diminuição de tensão. Este 
benefício é posto em evidência pela resistência do sujeito ao tratamento, 
que mantém em xeque o desejo consciente de se curar.

No entanto, só tardiamente, e sempre de forma bastante aproximada, 
se define em Freud a distinção entre benefício primário e benefício secun
dário. É assim que, no estudo do Caso Dora, Freud parecia inicialmente 
sustentar a idéia de que os motivos da doença são sempre secundários em 
relação à formação dos sintomas. Estes não teriam a princípio qualquer 
função econômica e poderíam ser apenas efêmeros se não se fixassem num 
segundo momento: “Uma determinada corrente psíquica pode achar cô
modo servir-se do sintoma, e este adquire assim uma função secundária 
e acha-se como que enraizado no psiquismo.,, (1 a)

A questão é ulteriormente retomada por Freud nas Conferências in
trodutórias sobre psicanálise ( Vorlesungen zur E inführung in die Psychoa- 53
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nalyse, 1916-1917) (!2a) e numa nota retificativa acrescentada em 1923 ao 
estudo do Caso Dora (1 b).

O ‘‘benefício primário" está ligado ao próprio determinismo dos sin
tomas. Freud distingue nele duas partes: a “parte interna do benefício pri
mário' ' consiste na redução de tensão proporcionada pelo sintoma; este, 
por doloroso que seja, tem por objetivo evitar ao sujeito conflitos às vezes 
mais penosos: é o chamado mecanismo da “fuga para a doença". A “par
te externa do benefício primário" estaria ligada às modificações introdu
zidas pelo sintoma nas relações interpessoais do sujeito. Assim, uma mu
lher “oprimida pelo marido" pode obter, graças à neurose, mais ternura 
e atenção, vingando-se ao mesmo tempo dos maus tratos sofridos.

Mas, se Freud designa este último aspecto do benefício pelos termos 
“externo ou acidental", é exatamente porque a fronteira que o separa do 
benefício secundário é difícil de traçar.

Para descrever este, Freud refere-se ao caso da neurose traumática, 
e mesmo ao de uma invalidez física resultante de um acidente. O benefí
cio secundário materializa-se aqui pela pensão paga ao inválido, poderoso 
motivo que se opõe a uma readaptação: “Se o curassem da sua enfermi
dade, começariam por lhe tirar os seus meios de subsistência, porque ha
vería então razões para perguntar se ele seria ainda capaz de retomar o 
seu antigo trabalho." (2b)

Com este exemplo claro, podemos facilmente distinguir as três carac
terísticas que definem o benefício secundário. Só que ainda deveriamos, 
mesmo nesse caso, e a isso nos obrigam as pesquisas contemporâneas, 
interrogarmo-nos sobre as motivações inconscientes do acidente. Quando 
se trata de neurose e, a fortiori, de neurose não-traumática, não serão as 
distinções ainda menos definidas? Com efeito, um benefício surgido se
cundariamente no tempo, e aparentemente extrínseco, pôde ter sido pre
visto e visado no desencadeamento do sintoma. Quanto ao aspecto objeti
vo do benefício secundário, ele mascara muitas vezes o seu caráter pro
fundamente libidinal: a pensão paga ao inválido — para voltar ao mesmo 
caso — pode por exemplo remeter simbolicamente para uma dependência 
do tipo filho-mãe.

E provavelmente o ponto de vista tópico o que melhor permite com
preender o que se pretende com a expressão benefício secundário, na me
dida em que é tomada em consideração a instância do ego na sua ten
dência, e mesmo na sua “compulsão", para a síntese (ver. ego). A ques
tão é abordada por Freud no capítulo III de Inibição, sintoma e angústia 
(Hemmung, Symptom und A ngst, 1926), em que a noção de benefício se
cundário se esclarece por comparação com o “combate defensivo secun
dário" travado pelo ego, não diretamente contra o desejo, mas contra um 
sintoma já constituído. Defesa secundária e benefício secundário surgem 
como duas modalidades de resposta do ego a esse “corpo estranho" que 
o sintoma antes de mais nada é: “... o ego comporta-se como se fosse guiado 
pela idéia de que o sintoma está ali de agora em diante e não poderia ser 
eliminado: a única coisa a fazer é pactuar com essa situação e tirar dela54
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a maior vantagem possível” (3). Freud distingue neste benefício secundá
rio da doença, que constitui uma verdadeira incorporação do sintoma no 
ego, por um lado, as vantagens retiradas do sintoma no domínio da auto- 
conservação e, por outro, satisfações propriamente narcisistas.

Note-se, em conclusão, que a denominação de benefício secundário 
não deve obstar a procura de motivações ligadas mais diretamente à dinâ
mica da neurose. E cabería a mesma observação nos casos daqueles trata
mentos psicanalíticos em que a noção de benefício secundário é invocada 
para traduzir o fato de o paciente parecer encontrar mais satisfação na 
manutenção de uma situação transferenciai do que na cura.

(1) Freud (S.), Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905. — a) G.W., V, 203; S.E., VII, 
43; Fr., 30. -  b) Cf. G.W., V, 202-3, n. 1; S.E., VII, 43, n. 1; Fr., 30, n. 1.

(2) Freud(S.). -  d) C f  G.W., XI, 395 ss.; S.E., XVI, 381 ss.; Fr., 409 ss. -  b) G.W., 
XI, 399; S.E., XVI, 384; Fr., 412.

(3) Freud (S.), G.W., XIV, 126; S.E., XX, 99; Fr., 15.

B ISS E X U A L ID A D E

= D.: Bisexualitát. — F.: bisexualité. — En. \ bisexuality. — Es.: bisexualidad. — 
bisessualità.

•  Noção que F reud in trodu ziu  na psicanálise  p o r  influência de  
W ilhelm  Fliess: todo ser  hum ano teria constitucionalm ente d isposi
ções sexuais sim ultaneam ente masculinas e femininas que surgem nos 
conflitos que o su je ito  enfrenta para assu m ir o seu próprio  sexo .

■ É, sem dúvida nenhuma, na influência de Fliess que devemos buscar 
as origens da noção de bissexualidade no movimento psicanalítico. Ela es
tava presente na literatura filosófica e psiquiátrica dos anos 1890 (lfl), mas 
foi Fliess que se fez seu defensor junto a Freud, como atesta a sua corres
pondência (2).

A teoria da bissexualidade fundamenta-se, em primeiro lugar, em da
dos da anatomia e da embriologia (a): “Um certo grau de hermafroditis- 
mo anatômico é normal. Em todo indivíduo, macho ou fêmea, encontram- 
se vestígios do aparelho genital do sexo oposto [...] Desses fatos anatômi
cos, conhecidos já há muito tempo, decorre a noção de um organismo bis- 
sexual na sua origem, que, no decurso da evolução, orienta-se para a mo- 
nossexualidade conservando alguns restos do sexo atrofiado.” (lft)

W. Fliess atribuía um grande significado aos fatos que indicam uma 
bissexualidade biológica; a bissexualidade é um fenômeno humano uni
versal, que não se limita, por exemplo, ao caso patológico da homosse
xualidade; acarreta conseqüências psicológicas essenciais. É assim que 
Fliess interpreta a teoria freudiana do recalque invocando o conflito entre 
as tendências masculinas e femininas que existe em todos os indivíduos;
Freud resume nestes termos a interpretação de Fliess: ”0  sexo [...] que 5 5
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domina na pessoa teria recalcado no inconsciente a representação psíqui
ca do sexo vencido." (3d)

Freud não definiu francamente a sua posição sobre o problema da bis- 
sexualidade; ele próprio reconhece em 1930 que "... a teoria da bissexua- 
lidade contém ainda numerosas obscuridades e que não podemos deixar 
de estar seriamente embaraçados em psicanálise por não termos podido 
encontrar ainda a sua ligação com a teoria das pulsões" (4). Freud sempre 
manteve a importância psicológica da bissexualidade, mas o seu pensa
mento contém reservas e hesitações acerca do problema, as quais podem 
ser agrupadas do seguinte modo:

1? O conceito de bissexualidade suporia uma apreensão clara do par 
masculinidade-feminidade; ora, como Freud observou, estes conceitos apre
sentam uma significação diferente conforme sejam tomados nos níveis bio
lógico, psicológico ou sociológico; estas significações estão muitas vezes 
misturadas e não permitem estabelecer equivalências termo a termo en
tre cada um desses níveis (lc).

2? Freud critica a concepção de Fliess por sexualizar o mecanismo 
psicológico do recalque, entendendo por ‘‘sexualizar” "... fundamentar a 
sua origem em bases biológicas" (5<z). Efetivamente, essa concepção leva 
a determinar a priori a modalidade do conflito defensivo, pois a força re- 
calcadora está do lado do sexo biológico e o recalcado é o sexo oposto. 
Ao que Freud objeta “ ... que existem nos indivíduos dos dois sexos mo
ções pulsionais tanto masculinas como femininas que, umas e outras, po
dem tornar-se inconscientes por recalque" (3b).

Embora Freud, em Análise terminável e interminável (Die endliche und  
die unendliche Analyse, 1937), pareça, apesar de tudo, aproximar-se da con
cepção de Fliess ao admitir que é "... aquilo que vai contra o sexo do su
jeito que sofre o recalque" (56) (inveja do pênis na mulher, atitude femini
na no homem), isso acontece num texto que insiste na importância do com
plexo de castração*, cujos dados biológicos não são suficientes para 
justificá-lo.

3? Pode-se imaginar que Freud tenha tido uma grande dificuldade em 
conciliar a idéia de bissexualidade biológica com aquela que vai se afir
mando com nitidez cada vez maior na sua obra: a da preponderância do 
falo* para ambos os sexos.

▲ (a) Freud, na edição de 1920 de Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (.Drei Abhand-
lungen zur Sexualtheorie), refere-se além disso a experiências de fisiologia sobre a determi
nação hormonal dos caracteres sexuais.

(1) Cf. Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. — a) G.W., V, 42, n.; 
S. E., VII, 143, n.; Fr., 166, n. 12. -  b) G.W., V, 40; S.E., VII, 141; Fr., 26. -  c) G.W., 
V, 121, n.; S.E., VII, 219, n.; Fr., 184-5, n. 76.

(2) Freud (S.), A us den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Passim.
(3) Freud (S.), “Ein Kind wird geschlagen”, 1919. — a) G.W., XII, 222; S.E., XVII, 

200-1; Fr., 294. -  b) G.W., XII, 224; S.E., XVII, 202; Fr., 296.
(4) Freud (S.), Das Unbehagen in der Kultur, 1930. G.W., XIV, 466, n.; S.E., XXI, 106, 

n.; Fr., 43.56
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(5) Freud (S.), Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. — a) G.W., XVI, 98; S.
E., XXIII, 251; Fr., 36. -  b) G.W., XVI, 98; S.E., XXIII, 251; Fr., 36.

“ B O M ” O BJET O , “ M A U ” O BJETO

= D.: “gutes” Objekt, “bõses” Objekt. — F.: “bon” objet, “mauvais” objet. —
En.\ “good” object, “bad” object. — Es.: objeto “bueno” , objeto “maio” . — 

oggetto “buono” , oggetto “cativo” .

•  T erm os in trodu zidos p o r  M elanie K lein  para designar os p rim ei
ro s  ob je tos pu lsionais, parcia is ou to ta is, ta l com o aparecem  na fan
tasia da criança. A s  qualidades de “b o m ” e “m a u ” lhes são a tribu í
das não apenas em  função do seu cará ter g ra tifican te ou fru stran te, 
m as sobretu do  em  razão da projeção, sobre  eles, das pu lsões lib id i- 
nais ou destru idoras do su jeito . Segundo M. K lein , o ob jeto  parcial 
(o seio, o pên is) é clivado em  um “b o m ” e um “m a u ” objeto , e essa  
d iva g em  con stitu i o p rim eiro  m odo de defesa contra a angústia. O 
objeto  to ta l será igualm en te clivado (“b o a ” m ãe e “m á ” m ãe, etc.).

“B on s” e “m a u s” ob je tos são su bm etidos aos p rocessos de  
in trojeção* e de pro jeção*.

m A dialética dos “bons” e “maus” objetos está no centro da teoria psi- 
canalítica de M. Klein a partir da análise das fantasias mais arcaicas.

Não pretendemos descrever aqui toda essa complexa dialética; 
limitamo-nos a indicar alguns traços principais das noções de “bom” e de 
“mau” objeto e a dissipar certas ambigüidades.

1) As aspas que encontramos freqüentemente nos textos de M. Klein 
existem para sublinhar o caráter fantasístico das qualidades do “bom” e 
do “mau” objeto.

Trata-se efetivamente de “imagos” ou “ ... imagens, deformadas de 
forma fantasística, dos objetos reais em que se baseiam” (1). Esta defor
mação resulta de dois fatores: por um lado, a gratificação pelo seio faz 
dele um “bom” seio e, inversamente, a imagem de um “mau” seio forma- 
se correlativamente pela retirada ou pela recusa do seio. Por outro lado, 
a criança projeta o seu amor no seio gratificante e sobretudo a sua agres
sividade no mau seio. Embora esses dois fatores constituam um círculo 
vicioso (“o seio odeia-me e priva-me porque eu o odeio, e reciprocamen
te”) (2), M. Klein insiste sobretudo no fator projetivo.

2) A dualidade das pulsões de vida* e de morte*, tal como M. Klein 
a vê operar no seu caráter irredutível desde a origem da existência do in
divíduo, está no princípio do jogo dos bons e maus objetos. É justamente 
no início da vida, segundo M. Klein, que o sadismo está no seu “zênite” , 
pois a balança entre libido e destrutividade pende mais para o lado desta 
última.

3) Na medida em que as duas espécies de pulsões estão presentes desde
a origem e são dirigidas para um mesmo objeto real (o seio), podemos fa
lar de ambivalência*. Mas a ambivalência, ansiógena para a criança, é de 5 7
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início posta em xeque pelo mecanismo da clivagem do objeto* e dos afetos 
que lhe dizem respeito.

4) O caráter fantasístico desses objetos não deve levar a perder de vista 
que eles são tratados como se oferecessem uma consistência real (no sen
tido em que Freud fala de realidade psíquica). M. Klein descreve-os como 
contidos no “interior” da mãe; ela define a sua introjeção e a sua projeção 
como operações que incidem sobre objetos de que essas qualidades são 
indissociáveis e não sobre qualidades boas ou más. Mais ainda, o objeto, 
bom ou mau, é fantasisticamente dotado de poderes semelhantes aos de 
uma pessoa (“mau seio perseguidor”, “bom seio tranqüilizador”, ataque 
ao corpo materno pelos maus objetos, luta entre os bons e os maus obje
tos dentro do corpo, etc.).

O seio é o primeiro objeto assim clivado. Todos os objetos parciais 
sofrem clivagem análoga (pênis, fezes, filho, etc.). Assim também os ob
jetos totais, quando a criança é capaz de os apreender. “O bom seio — 
externo e interno — torna-se o protótipo de todos os objetos benéficos e 
gratificantes, e o mau seio o de todos os objetos perseguidores externos 
e internos.” (3)

Note-se, por fim, que a concepção kleiniana da clivagem do objeto em 
“bom” e “mau” deve ser aproximada de certas indicações fornecidas por 
Freud, particularmente em Pulsões e destinos das pulsões (Triebe und Triebs- 
chicksale, 1915) e em A negação (Die Verneinung, 1925). (Ver: ego-prazer— 
ego-realidade.)

(1) Klein (M.), A Contribution to the Psychogenesis of Manic-depressive States, 1934. In 
Contributions, 282.

(2) Rivière (J.), On the Genesis ofPsychical Conflict in Earlièst Infancy, 1936. In Deve- 
lopmentSy 47.

(3) Klein (M.), Some Theoretical Conclusions Regarding the Emotional Life of the In- 
fanty 1952. In Developments, 200.
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C A N IBA LE SC O

•' = D.: kannibalisch. — F.: cannibalique. — En.: cannibalistic. — Es.: canibalístico. 
— cannibalico.

•  Term o em pregado  — p o r  referência ao canibalism o pra ticado  p o r  
certo s p o vo s  — para qualificar relações de ob je to  e fan tasias que es
tão em  correlação com  a a tiv idade  oral. O term o exprim e de m odo  
figurado as diferentes dim ensões da incorporação oral: am or, destru i
ção, conservação no in te rio r  de  si m esm o e apropriação das qualida
des do objeto. Fala-se p o r  vezes de fase canibalesca com o equivalen
te  da fase oral ou, m ais especia lm ente, com o equ iva len te da segunda  
fase oral de A braham  (fase sádico-oral).

■ Embora na edição de 1905 de Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 
(Drei Abhandlungen zur Sexualtheorié) haja uma alusão ao canibalismo, é 
em Totem e tabu (Totem und Tabu , 1912-13) que a noção encontra o seu 
primeiro desenvolvimento. Nessa prática dos “povos primitivos” Freud 
destaca a crença que ela implica: ao se ingerirem partes do corpo de
uma pessoa no ato de devorar, há também uma apropriação das proprie
dades que pertenceram àquela pessoa” (1 a). A concepção freudiana do 
“assassinato do pai” e da “refeição totêmica” confere a esta idéia um con
siderável alcance: “Um dia os irmãos [...] reuniram-se, mataram e devo
raram o pai, pondo desse modo fim à horda primitiva [...]. Na devoração 
realizaram a identificação com ele, pois cada um se apropriou de uma par
te da sua força.” (1&)

Qualquer que seja o valor da perspectiva antropológica de Freud, o 
termo canibalesco assumiu na psicologia psicanalítica uma acepção defi
nida. Na edição de 1915 de Três ensaios, em que Freud introduz a idéia 
de organização oral, o canibalismo caracteriza essa fase do desenvolvimento 
psicossexual. Na esteira de Freud, fala-se às vezes de fase canibalesca para 
designar a fase oral. Quando K. Abraham subdivide a fase oral em dois 
períodos, período de sucção pré-ambivalente e período de mordedura am
bivalente, é o segundo que ele qualifica de canibalesco.

O termo canibalesco acentua determinadas características da relação 
de objeto oral: fusão* da libido e da agressividade, incorporação e apro
priação do objeto e das suas qualidades. As estreitas ligações que existem 59



CASO-LIMITE

entre a relação de objeto oral e os primeiros modos de identificação (ver: 
identificação primária) estão implicadas na própria noção de canibalismo.

(1) Freud (S.). -  a )  G.W., IX, 101; S.E., XIII, 82; Fr., 115. -  b ) G.W., IX, 171-2; S.E., 
XIII, 141-2; Fr., 195-6.

C A SO -L IM IT E

= D.: Grenzfall. — F.: cas-limite. — En.: borderline case. — Es.; caso limítrofe. — 
/.: caso limite.

•  E xpressão  u tilizada a m aioria das vezes para  design ar afecções  
psicopa to lóg icas situadas no lim ite  en tre n eurose e p sico se , p a r ti
cu larm en te esqu izofren ias la ten tes  que apresen tam  uma sin to m a to 
logia de  feição neurótica.

■ A expressão “caso-limite” não possui uma significação nosográfica ri
gorosa. As suas variações refletem as próprias incertezas do campo a que 
se aplica. De acordo com as suas concepções pessoais, os autores pude
ram englobar aqui as personalidades psicopáticas, perversas, delinqüen- 
tes e os casos graves de neurose de caráter. Parece que, no uso mais cor
rente, a expressão tende a ser reservada para as esquizofrenias que se apre
sentam com uma sintomatologia neurótica.

A chamada categoria dos casos-limite tornou-se evidente em grande 
parte graças ao desenvolvimento da psicanálise. A investigação psicanalí- 
tica conseguiu, de fato, revelar uma estrutura psicótica nos casos de dis
túrbios neuróticos submetidos a tratamento. Do ponto de vista teórico, 
considera-se geralmente que, nesses casos, os sintomas neuróticos desem
penham uma função defensiva contra a irrupção da psicose.

C A T Á R T IC O  (M ÉTO DO  — )

= D. : kathartisches Heilverfahren ou kathartische Methode. — F.: méthode ca- 
thartique. — En.: cathartic therapy ou cathartic method. — Es.: terapia catár- 
tica ou método catártico. —■ /.: método catartico.

•  M étodo de psico terap ia  em  que o efeito  terapêu tico  visado é uma 
“pu rgação”  (catharsis), uma descarga adequada dos a fe tos pa togên i
cos. O tra tam en to  p erm ite  ao su je ito  evocar e a té  rev iv e r  os acon te
cim en tos traum áticos a que esses afe tos estão ligados, e ab-reagi-los.

H istoricam ente, o “m étodo  ca tártico” perten ce ao período  (1880- 
1 895) em  que a terapia psicanalítica  se  definia pro g ressiva m en te  a 
p a r tir  de tra tam en tos efetuados sob  h ipnose.

■ Catharsis é um termo grego que significa purificação, purgação. Foi 
6 0  utilizado por Aristóteles para designar o efeito produzido no espectador



CATÁRTICO (MÉTODO - )

pela tragédia: “A tragédia é a imitação de uma ação virtuosa que aconte
ceu e que, por meio do temor e da piedade, suscita a purificação de certas 
paixões.'’ (1)

Breuer, e depois Freud, retomaram esse termo, que exprime para eles 
o efeito esperado de uma ab-reação* adequada do traumatismo (2). Sabe- 
se efetivamente que, segundo a teoria desenvolvida em Estudos sobre a 
histeria (Studien über Hysterie, 1895), os afetos que não conseguiram en
contrar o caminho para a descarga ficam presos (<eingeklemmt), exercendo 
então efeitos patogênicos. Resumindo mais tarde a teoria da catarse, Freud 
escrevería: ‘‘Supunha-se que o sintoma histérico surgia quando a energia 
de um processo psíquico não podia chegar à elaboração consciente e era 
dirigida para a inervação corporal (conversão) [...]. A cura era obtida pela 
liberação do afeto desviado, e a sua descarga por vias normais (ab-rea- 
ção).” (3)

No seu início, o método catártico estava estreitamente ligado à hipno
se. Mas o hipnotismo logo deixou de ser utilizado por Freud como proces
so destinado a provocar diretamente a supressão do sintoma através da 
sugestão de que o sintoma não existe. Passou a ser utilizado para induzir 
a rememoração reintroduzindo no campo de consciência experiências sub
jacentes aos sintomas, mas esquecidas, “recalcadas" pelo sujeito (a).
Essas recordações evocadas e mesmo revividas com uma intensidade dra
mática fornecem ao sujeito ocasião de exprimir, de descarregar os afetos 
que, originariamente ligados à experiência traumatizante, tinham sido de 
início reprimidos.

Freud renunciou rapidamente à hipnose propriamente dita, substituin
do-a pela simples sugestão (auxiliada por um artifício técnico: uma pres
são com a mão na testa do paciente), destinada a convencer o doente de 
que iria reencontrar a recordação patogênica. Por fim, deixou de recorrer 
à sugestão, fiando-se simplesmente nas associações livres* do doente. Apa
rentemente, a finalidade do tratamento (curar o doente dos seus sintomas 
restabelecendo o caminho normal de descarga dos afetos) manteve-se a 
mesma no decorrer dessa evolução dos processos técnicos. Mas, de fato, 
como atesta o capítulo de Freud “Psicoterapia da histeria" {Estudos sobre 
a histeria), essa evolução técnica é paralela a uma mudança de perspecti
va na teoria do tratamento: levar em consideração as resistências*, a trans
ferência*, enfatizar cada vez mais a eficácia da elaboração psíquica e da 
perlaboração*. Nesta medida, o efeito catártico ligado à ab-reação deixa 
de ser a mola principal do tratamento.

A catarse nem por isso deixa de ser uma das dimensões de toda a psi
coterapia analítica. Por um lado, de modo variável segundo as estruturas 
psicopatológicas, encontra-se em numerosos tratamentos uma intensa re- 
vivescência de certas lembranças acompanhada de uma descarga emocio
nal mais ou menos tempestuosa; por outro lado, seria fácil mostrar que 
o efeito catártico se encontra nas diversas modalidades da repetição ao 
longo do tratamento, e singularmente na atualização transferenciai. Do 
mesmo modo, a perlaboração e a simbolização pela linguagem já estavam 61



CATEXIA

prefiguradas no valor catártico que Breuer e Freud reconheciam à expres
são verbal: "... é na linguagem que o homem encontra um substituto para 
o ato, substituto graças ao qual o afeto pode ser ab-reagido quase da mes
ma maneira. Em outros casos, é a própria palavra que constitui o reflexo 
adequado, sob a forma de queixa ou como expressão de um segredo pesa
do (confissão!).” (2b)

Além dos efeitos catárticos que se encontram em toda psicanálise, con
vém assinalar que existem certos tipos de psicoterapia que visam antes 
de mais nada a catarse: a narcoanálise, utilizada sobretudo nos casos de 
neurose traumática, provoca, por meios medicamentosos, efeitos próxi
mos dos que Breuer e Freud obtinham por hipnose. O psicodrama, segun
do Moreno, é definido como uma liberação dos conflitos interiores por meio 
da representação dramática.

A (a) Sobre esta evolução na utilização da hipnose por Freud, cf. por exemplo Um caso 
de cura pelo hipnotismo (Ein Fali von hypnotischer Heilung, 1892-3).

(1) A ristóteles, Poética, 14496, 27.
(2) Cf. Freud (S.), Studien über Hysterie, 1895. — d) G.W., I, 87; S.E., II, 8; Fr., 5. 

-  b) G.W., I, 87; S.E., II, 8; Fr., 5-6.
(3) Freud (S.), Psycho-Analysis, 1926. G.W., XIV, 300; S.E., XX, 263-4.

C A T E X IA

Ver: I n v e s t im e n to

C E N A  O R IG IN Á R IA  ou  C E N A  P R IM Á R IA

= D.: Urszene. — F.: scène originaire. — En.\ primai scene. — Es.: escena primi
tiva ou originaria ou protoescena. —■ I.: scena originaria ou primaria.

•  Cena de relação sexual en tre os pa is, observada ou suposta  segun
do  determ in ados índices e fantasiada pela  criança, que é gera lm en te  
in te rp re ta d a  p o r  ela com o um ato  de  violência p o r  p a r te  do  p a i .

■ O termo Urszenen (cenas originárias ou primitivas) aparece num ma
nuscrito de Freud de 1897 (1) para exprimir certas experiências infantis 
traumatizantes organizadas em encenações, em cenas (ver: fantasia), sem  
que se trate mais especialmente do coito parental.

Em A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900), embora não 
apareça a expressão “cena originária”, Freud enfatiza o quanto a obser
vação do coito parental é geradora de angústia: “Expliquei essa angústia 
indicando que se trata de uma excitação sexual que ela [a criança] não é 
capaz de dominar, compreendendo-a, e que, sem dúvida, é afastada por
que os pais estão implicados nela.” (2)

A experiência analítica levará Freud a dar uma importância crescen
te à cena em que a criança se vê assistindo às relações sexuais dos seus62



CENA PRIMITIVA

pais: ela é "... um elemento que raramente falta no tesouro das fantasias 
inconscientes que se podem descobrir em todos os neuróticos e provavel
mente em todos os filhos dos homens” (3). Faz parte daquilo a que Freud 
chama fantasias originárias* (Urphantasien). É em O homem dos lobos (Aus 
der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918) que a observação do coito 
parental é descrita sob o nome de “cena originária”. A respeito desse ca
so Freud esclarece diversos elementos: o coito é compreendido pela criança 
como uma agressão do pai numa relação sadomasoquista; provoca uma 
excitação sexual na criança e ao mesmo tempo fornece um suporte à an
gústia de castração; é interpretado no quadro de uma teoria sexual infan
til como coito anal.

Acrescente-se que, segundo Ruth Mack Brunswick, “ . . .a compreen
são que a criança tem do coito parental e o interesse que lhe dedica en
contram um apoio nas suas próprias experiências corporais pré-edipianas 
com a mãe e nos desejos que daí resultam” (4).

Devemos ver na cena originária a recordação de um acontecimento 
efetivamente vivido pelo sujeito ou uma pura fantasia? A questão, que foi 
objeto de um debate de Freud com Jung e consigo mesmo, é por diversas 
vezes discutida em O homem dos lobos. As respostas de Freud, por mais 
variáveis que possam parecer, situam-se entre dois limites: na primeira 
redação de O homem dos lobos (1914), em que ele insiste em provar a reali
dade da cena originária, acentua já o fato de que ela só é compreendida 
e interpretada pela criança a posteriori* (nachtrãglich) e, inversamente, 
quando sublinha o que nela entra de fmtasias retroativas (Zurückphanta- 
siereri), afirma que o real forneceu, pelo menos, índices (ruídos, coito ani
mal, etc.) (5)

Além da discussão sobre as partes relativas do real e do fantasístico 
na cena originária, o que Freud parece ter em vista e querer sustentar, es
pecialmente contra Jung, é a idéia de que esta cena pertence ao passado 
— ontogênico ou filogênico — do indivíduo e constitui um acontecimento 
que pode ser da ordem do mito, mas que já está presente, antes de qual
quer significação introduzida a posteriori.

(1) Freud (S.), A us den Anfângen der Psychoanalyse, 1887-1902. Al., 210; Ingl., 197; Fr.,
174.

(2) Freud (S.), G.W., II-III, 591; S.E., V, 585; Fr., 478.
(3) Freud (S.), Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles von 

Paranóia, 1915. G.W., X, 242; S.E., XIV, 269; Fr., 8.
(4) Mack Brunswick (R.), The Preoedipal Phase of the Libido Development, 1940, in 

The Psycho-analytic Reader, 1950, 247.
(5) Cf. Freud (S.), G.W., XII, 137, n.; S.E., XVII, 103, n.; Fr., 404, n.

C ENA PR IM ITIV A

•  Expressão equivalente a scène primitive, no francês, geralm ente ado
tada pelos psicanalistas como equivalente daquilo a que Freud chamou 
Urszene. Preferim os a tradução cena originária (scène originaire). 63



CENSURA

[Em traduções brasileiras, particularmente de originais franceses, a ex
pressão cena primitiva é geralmente utilizada. Nas edições brasileiras das 
obras de Freud aparecem com a mesma freqüência as expressões cena pri
mitiva e cena primária, e às vezes também cena primai e cena primeva. 
Para uma discussão mais aprofundada sobre a escolha de cena originária 
como tradução do termo Urszene remetemos o leitor para Castração/Simbo- 
lizações, de J. Laplanche, Martins Fontes, 1988, pp. 101 ss.]

Ver: C ena orig in ária

C E N SU R A

= D.: Zensur. — F.\ censure. — En.\ censorship. — Es.: censura. — censura.

•  Função que tende a in terd ita r aos desejos inconscientes e às form a
ções que deles derivam  o acesso ao sistem a pré-consciente-consciente.

■ O termo “censura’ ’ encontra-se principalmente nos textos freudianos que 
se referem à “primeira tópica”. Freud invoca-o pela primeira vez numa carta 
a Fliess datada de 22-12-1897 para exprimir o caráter aparentemente absur
do de certos delírios: “Você já teve ocasião de ver um jornal estrangeiro cen
surado pelos russos ao passar a fronteira? Palavras, frases, parágrafos inteiros 
são riscados, de tal modo que o resto se torna ininteligível.” (1) A noção de 
censura é desenvolvida em A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900), 
onde é postulada para traduzir diferentes mecanismos de deformação* (Ents- 
tellung) do sonho.

Segundo Freud, a censura é uma função permanente: constitui uma bar
ragem seletiva entre os sistemas inconsciente*, por um lado, e pré-conscien
te-consciente*, por outro, e está portanto na origem do recalque*. 
Distinguem-se mais claramente os seus efeitos quando ela se relaxa parcial
mente, como no sonho: o estado de sono impede que os conteúdos do incons
ciente abram caminho até a motilidade, mas, como eles correm o risco de 
opor-se ao desejo de dormir, a censura continua a funcionar de forma atenuada.

Freud não vê a censura exercer-se apenas entre os sistemas inconscien
te e pré-consciente, mas também entre pré-consciente e consciente. “Admi
timos que a qualquer passagem de um sistema para o sistema seguinte mais 
elevado, e portanto a qualquer progresso para um estado superior de organi
zação psíquica, corresponde uma nova censura.” (2d) Na realidade, nota Freud, 
conviría considerar, em vez de duas censuras, uma única que “se lançou para 
a frente” (2b).

No quadro da sua segunda teoria do aparelho psíquico, Freud foi levado, 
por um lado, a englobar a função de censura no campo mais vasto da defesa* 
e, por outro, a se perguntar a que instância seria conveniente ligá-la.

Tem-se notado muitas vezes que a noção de censura prefigurava a de 
superego*; o caráter “antropomórfico” desta última já está bem marcado por64



CLIVAGEM DO EGO (ou DO EU)

algumas descrições que Freud fez da censura: entre a "antecâmara" onde 
se comprimem os desejos inconscientes e o "salão" onde reside a consciên
cia, vela um guardião mais ou menos vigilante e perspicaz, o censor (3a). Quan
do a noção de superego se delineia, Freud relaciona-a com aquilo que tinha 
descrito inicialmente como censura: "... esta instância de auto-observação 
é nossa conhecida, é o censor do ego, a consciência moral; é exatamente a 
que à noite exerce a censura dos sonhos, é dela que partem os recalques de 
desejos inadmissíveis" (3b).

A seguir, na obra de Freud, as funções da censura, especialmente a de
formação do sonho, estão relacionadas ao ego*, embora a questão não seja 
explicitamente colocada (4).

Convém notar que, todas as vezes que o termo é utilizado, a sua acepção 
literal está sempre presente: no meio de um discurso articulado, supressão, 
que se revela por "espaços em branco" ou alterações, de passagens conside
radas inaceitáveis.

(1) Freud (S.), A us den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. AL, 255; Ingl., 240; Fr.,
213.

(2) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. -  a) Cf. G.W., X, 290-1; S.E., XIV, 192, Fr., 139. 
-  b) G.W., X, 292; S.E., XIV, 193; Fr., 141.

(3) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. — a) G.W., XI, 
305-6; S.E., XVI, 295-6; Fr., 319-20. -  b) G.W., XI, 444; S.E., XVI, 429; Fr., 458-9.

(4) Cf. Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, cap. IV; S.E., XXIII, cap. 
IV; Fr., cap. IV.

CLIVAGEM  DO EGO (ou DO EU)

= D. : Ichspaltung. — F. : clivage du moi. — En. : spliting of the ego. — Es. : esci- 
sión dei yo. — I. : scissione delFio.

•  E xpressão usada p o r  Freud para designar o fenôm eno m uito  p a rti
cular — que ele vê operar sobretudo  no fetichism o e nas psicoses  — da 
coexistência, no seio do ego, de duas a titu des psíquicas para com a rea
lidade ex terior quando esta contraria uma exigência pulsional. Uma le
va em  conta a realidade, a outra nega a realidade em causa e coloca em  
seu lugar uma produção do desejo. E stas duas a titu des persis tem  lado  
a lado sem  se  influenciarem  reciprocam ente.

■ I — O termo Spaltung, para o qual adotamos o equivalente "divagem", 
tem acepções muito antigas e variadas em psicanálise e em psiquiatria; foi 
usado por numerosos autores, inclusive por Freud, para designar o fato de 
o homem, sob um ou outro aspecto, dividir-se de si mesmo. No fim do século 
XIX, os trabalhos psicopatológicos, principalmente sobre a histeria e a hip
nose, são impregnados de noções como as de "desdobramento da personali
dade", "dupla consciência", "dissociação dos fenômenos psicológicos", etc.

Em Breuer e Freud, as expressões "divagem da consciência" (Bewusst- 
seinsspaltung), "divagem do conteúdo de consciência", "divagem psíquica", 65



CLIVAGEM DO EGO (ou DO EU)

etc., exprimem as mesmas realidades: a partir dos estados de desdobramen
to alternante da personalidade ou da consciência, tais como são revelados pe
la clínica de certos casos de histeria ou provocados pela hipnose, Janet, Breuer 
e Freud passaram à idéia de uma coexistência no seio do psiquismo de dois 
grupos de fenômenos, e mesmo de duas personalidades que se podem igno
rar mutuamente. ‘‘Depois dos belos trabalhos de P. Janet, J. Breuer e outros, 
já pudemos reconhecer de uma maneira geral que o complexo sintomático 
da histeria justifica a hipótese de uma divagem da consciência com forma
ção de grupos psíquicos separados. As opiniões sobre a origem dessa diva
gem de consciência e o papel que esta característica desempenha no conjunto 
da neurose histérica não são tão claras. ” (1) É precisamente sobre essa diver
gência de apreciação que se constitui a noção freudiana do inconsciente co
mo separado do campo da consciência por ação do recalque, concepção que 
se opõe aos pontos de vista de Janet sobre a “fraqueza da síntese psicológi
ca” e se diferencia rapidamente das noções breuerianas de “estado hipnóide”* 
e “histeria hipnóide”*.

Para Freud, a divagem é resultado do conflito; embora tenha para ele 
valor descritivo, a noção não contém em si mesma qualquer valor explicati
vo. Pelo contrário, ela suscita a questão de saber por que e como o sujeito 
consciente se separou assim de uma parte das suas representações.

Quando Freud traça a história dos anos em que se deu a descoberta do 
inconsciente, não deixa de utilizar o termo Spaltunge termos próximos que 
designam esse mesmo dado fundamental: a divisão intrapsíquica. Mas, na 
própria elaboração da sua obra, só episodicamente, e sem fazer dele um uten
sílio conceituai, utiliza o termo Spaltung, especialmente para designar o fato 
de o aparelho psíquico ser separado em sistemas (inconsciente e pré- 
consciente-consciente), em instâncias (id, ego e superego), ou ainda o desdo
bramento do ego em uma parte que observa e uma parte que é observada.

★

Por outro lado, sabe-se que Bleuler utilizou o termo Spaltung para. desig
nar o sintoma fundamental, segundo ele, do grupo de afecções a que chamou 
esquizofrenia* (a). Para este autor, Spaltung faz mais do que exprimir um 
dado da observação: implica uma certa hipótese sobre o funcionamento men
tal (ver: esquizofrenia).

Sob esse aspecto, a analogia apresentada pelo tipo de explicação propos
ta por Bleuler para traduzir a Spaltung esquizofrênica e o de Janet não pode 
deixar de impressionar. Concebe a divagem do psiquismo em grupos asso
ciativos distintos como um agrupamento secundário no seio de um mundo 
psíquico desagregado em virtude de uma fraqueza associativa primária.

Freud não adota a hipótese de Bleuler, critica o termo “esquizofrenia” 
nela referido, e quando, no fim da sua vida, retoma a noção de divagem é 
numa perspectiva completamente diferente.

II — A noção de divagem do ego é definida por Freud principalmente 
66  nos artigos Fetichismo (Fetischismus, 1927), A  divisão do ego no processo de
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defesa (.Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, 1938) e em Esboço de psicanálise 
(Abriss der Psychoanalyse, 1938), no quadro de uma reflexão sobre as psico
ses e o fetichismo. Segundo Freud, estas afecções põem em causa principal
mente as relações entre o ego e a “realidade”. É a partir delas que Freud 
define de maneira cada vez mais afirmativa a existência de um mecanismo 
específico, a recusa* (Verleugnung), cujo protótipo é a recusa da castração.

Ora, a recusa por si só não traduz o que a clínica observa nas psicoses 
e no fetichismo. Com efeito, nota Freud, “o problema da psicose seria sim
ples e claro se o ego pudesse desligar-se totalmente da realidade, mas isso 
acontece raramente, talvez nunca” (2a). Em toda psicose, mesmo na mais 
profunda, pode-se constatar a existência de duas atitudes psíquicas: “... uma 
que leva em conta a realidade, a atitude normal, a outra que, sob a influência 
das pulsões, desliga o ego da realidade” (2b). É esta segunda atitude que se 
traduz na produção de uma nova realidade delirante. No fetichismo, a coe
xistência de duas atitudes contraditórias no seio do ego é constatada por Freud 
em relação à “realidade” da castração: “Por um lado [os fetichistas] recusam 
o fato da sua percepção que lhes mostrou a falta de pênis no órgão genital 
feminino”; esta recusa traduz-se na criação do fetiche, substituto do pênis 
da mulher; mas “ ... por outro lado, reconhecem a falta de pênis na mulher, 
da qual tiram as conseqüências corretas. Estas duas atitudes persistem lado 
a lado ao longo de toda a vida sem se influenciarem mutuamente. É a isso 
que se pode chamar uma divagem do ego” (2c).

Esta divagem, como se vê, não é propriamente uma defesa do ego, mas 
uma maneira de fazer coexistir dois processos de defesa, um voltado para 
a realidade (recusa), outro para a pulsão, este podendo redundar, aliás, na 
formação de sintomas neuróticos (sintoma fóbico, por exemplo).

Freud, ao introduzir a expressão “divagem do ego”, chegou a indagar 
se aquilo que estava assim introduzindo era “... há muito conhecido e eviden
te ou totalmente novo e surpreendente” (3). Com efeito, a existência no seio 
de um mesmo sujeito de “... duas atitudes psíquicas diferentes, opostas e in
dependentes uma da outra” (2d) está na própria base da teoria psicanalítica 
da pessoa. Mas, ao descrever uma divagem do ego (intra-sistêmica) e não uma 
divagem entre instâncias (entre o ego e o id), Freud quer pôr em evidência 
um processo novo em relação ao modelo do recalque e do retorno do recalca
do. Com efeito, uma das particularidades deste processo é não levar à forma
ção de um compromisso entre as duas atitudes em presença, mas mantê-las 
simultaneamente sem que entre elas se estabeleça relação dialética.

Não deixa de ser interessante notar que foi no campo da psicose (justa
mente aquele em que Bleuler, numa concepção teórica diferente, fala tam
bém de Spaltung) que Freud sentiu a necessidade de forjar uma determinada 
concepção da divagem do ego. Pareceu-nos útil salientá-la aqui, embora te
nha sido pouco aproveitada pelos psicanalistas; ela tem o mérito de enfatizar 
um fenômeno típico, embora não lhe traga uma solução teórica plenamente 
satisfatória.

a (a) Para designar a Spaltung esquizofrênica, os psiquiatras franceses adotam ge- 67
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ralmente o termo dissociation (dissociação). [Também no Brasil, em psiquiatria, o ter
mo dissociação é empregado nesse sentido.]

(1) Freud (S.), Die Abwehr-Neuropsychosen, 1984. G.W., I, 60; S.E., 45-6.
(2) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. -  a) G.W., XVII, 132; S.E., XXIII, 201; 

Fr., 77. -  b) G.W., XVII, 133; S.E., XXIII, 202; Fr., 78. -  c) G.W., XVII, 134; S.E., XXIII, 
203; Fr., 79. -  d) G.W., XVII, 134; S.E., XXIII, 204; Fr., 80.

(3) Freud (S.), Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, 1938. G.W., XVII, 59; S.E., XVIII, 275.

CLIVAGEM  DO O BJETO

= D.: Objektspaltung. — F.: clivage de 1’objet. — En.: splitting of the object. — 
Es.: escisión dei objeto. — I.: scissione delFoggetto.

•  M ecanism o descrito  p o r  M elanie K lein e p o r  ela considerado com o  
a defesa m ais prim itiva  contra a angústia. O objeto, visado pelas pul- 
sões eróticas ed estru tiva s , cinde~seem um “b o m ” e um “m a u ” objeto, 
que terão, então, destinos rela tivam en te independentes no jogo  das in- 
trojeções e das projeções. A  clivagem do objeto é particularm ente atuante  
na posição paranóide-esquizóide, incidindo sobre objetos parciais. A pa
rece tam bém  na posição depressiva, incidindo então sobre o objeto  total.

A  clivagem  dos objetos é acom panhada de uma clivagem  correlati- 
va do ego em  “bom “ e “m au ” ego, po is o ego é, para a escola kleiniana, 
constitu ído  essencialm ente pela introjeção dos objetos.

■ Sobre o termo “clivagem”, ver o comentário do artigo clivagem do ego. 
As concepções de Melanie Klein invocam certas indicações de Freud sobre 
as origens da relação sujeito-objeto {ver: objeto; ego-prazer—ego-realidade). 
Sobre a contribuição kleiniana a este tema, remetemos o leitor para os arti
gos: “bom” objeto, “mau” objeto; posição paranóide; posição depressiva.

CLOACAL (TEORIA —)

= D.: Kloakentheorie. — F.: théorie cloacale. — En.: cloacal (ou cloaca) theory. — 
Es. : teoria cloacal. — teoria cloacale.

•  Teoria sexual da criança que desconhece a distinção en tre a vagina 
e o ãnus. A m ulher possuiría apenas uma cavidade e um orifício, con
fundido com o ânus, pelo qual nasceríam  as crianças e se  praticaria o 
coito.

■ Foi no seu artigo Sobre as teorias sexuais das crianças (Über infantile Se- 
xualtheorien, 1908) que Freud descreveu como teoria típica da criança aquilo 
a que chamou teoria cloacal, ligada para ele ao desconhecimento da vagina 
pelas crianças dos dois sexos. Este desconhecimento acarreta a convicção 
de que “ ...o  bebê tem de ser evacuado como um excremento, como as fezes 
[...]. A teoria cloacal, que, afinal de contas, se verifica em tantos animais, é68
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a única que pode impor-se à criança como verossímil” (1). A idéia de que existe 
só um orifício implica igualmente uma representação “cloacal” do coito (2).

Esta “teoria”, segundo Freud, surge muito cedo. Note-se que corresponde 
a certos dados destacados pela psicanálise, particularmente na evolução da 
sexualidade feminina: “A franca separação que será exigida entre as funções 
anal e genital contradiz as estreitas relações e analogias que entre elas exis
tem, quer anatomicamente, quer funcionalmente. O aparelho genital conti
nua a ser próximo da cloaca;... na ‘mulher ele não passa de uma dependência 
desta’.” (3, a) Para Freud, é a partir desta espécie de indiferenciação que “...a  
vagina, derivada da cloaca, deve ser erigida em zona erógena dominante” (4).

A (a) As últimas palavras entre aspas são tiradas do artigo de Lou Andreas Salomé “Anal” 
e “Sexual” {“Anal” und “Sexual”, 1916).

(1) Freud (S.), G.W., VII, 181; S.E., IX, 219.
(2) Freud (S.), Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G.W., XII, 111; S.E., XVII, 

79; Fr., 384-5.
(3) Freud(S.), DreiAbhandlungenzurSexualtheorie, 1905. G.W., V, 88, n.; S.E., VII, 187, 

n.; Fr., 180, n. 54.
(4) Freud(S.), DieDisposition zurZwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 452; S.E., XII, 325-6; 

Fr., in R.F.P., 1929, III, 3, 447.

COM PLACÊNCIA SO M ÁTICA

= D.: somatisches Entgegenkommen. — R: complaisance somatique. — En.: so- 
matic compliance. — Es.: complacência somática. — compiacenza somatica.

•  E xpressão in troduzida p o r  Freud para referir a “escolha da neuro
s e ” histérica e a escolha do órgão ou do aparelho corporal sobre o qual 
se  dá a con versão *. O corpo  — especialm ente nos h istéricos  — ou deter
m inado órgão em  particu lar fornecería um m ateria l privilegiado à ex
pressão  sim bólica do conflito inconsciente .

■ Freud fala pela primeira vez de complacência somática a propósito do 
Caso Dora; segundo ele, não se trata de escolher entre uma origem psíquica 
ou somática da histeria: “Um sintoma histérico exige uma contribuição dos 
dois lados; não se pode produzir sem uma certa complacência somática que 
é fornecida por um processo normal ou patológico em um órgão do corpo ou 
relativo a um órgão do corpo.” (1 a) É esta complacência somática que “...dá  
aos processos psíquicos inconscientes uma saída no âmbito do corpo” (16); 
por isso é um fator determinante na “escolha da neurose”*.

Embora seja verdade que a noção de complacência somática transcende 
amplamente o campo da histeria e leva a colocar a questão, em sua generali
dade, do poder expressivo do corpo e da sua aptidão especial para significar 
o recalcado, não se deve confundir de início os diferentes registros em que 
a questão está presente. Veja-se, por exemplo:

1. Uma doença somática pode servir de ponto de apelo para a expressão 
do conflito inconsciente; é assim que Freud vê numa afecção reumática de 69
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uma das suas pacientes “...a  doença orgânica, protótipo da sua reprodução 
histérica ulterior” (2).

2 .0  investimento libidinal de uma zona erógena pode deslocar-se, no de
correr da história sexual do sujeito, para uma região ou aparelho corporais 
não predispostos pela sua função a serem erógenos (ver: zona erógena), o que 
só os toma mais aptos a significarem, sob uma forma disfarçada, um desejo 
na medida em que é recalcado.

3. Na medida em que a expressão “complacência somática’' pretende 
explicar não mais apenas a escolha de determinado órgão do corpo, mas a 
escolha do próprio corpo como meio de expressão, somos naturalmente leva
dos a tomar em consideração as vicissitudes do investimento narcísico do pró
prio corpo.

(1) Freud(S.), Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905. — a) G.W., V, 200; S.E., VII, 
40; Fr., 28. -  b) G.W., V, 201; S.E., VII, 41; Fr., 29.

(2) Freud(S.), Studien über Hysterie, 1895. G.W., I, 211; S.E., II, 147; Fr., 116.

CO M PLEXO

=  D.: Komplex. — R:  complexe. —  En.\ complex. — Es.: complejo. — 
complesso.

•  Conjunto organizado de representações e recordações de  fo rte  va
lo r  a fe tivo , parcia l ou to ta lm en te  inconsc ien tes . Um com plexo  cons- 
titu i-se  a p a r tir  das relações in terpessoa is  da h istória  in fan til; p o d e  
estru tu ra r  todos os n íveis psicológicos: em oções, a titu d es, com por
ta m en to s adaptados.

■ O termo “complexo” encontrou grande aceitação na linguagem comum 
(“ter complexos” , etc.). Inversamente, foi conhecendo o progressivo de
sinteresse dos psicanalistas, com exceção das expressões complexo de 
Édipo* e complexo de castração*.

A maior parte dos autores, inclusive Freud, escreve que a psicanálise 
deve o termo “complexo” à escola psicanalítica de Zurique (Bleuler, Jung). 
O fato é que o encontramos logo nos Estudos sobre a histeria (Studien über 
Hysterie, 1895), por exemplo quando Breuer expõe as opiniões de Janet 
sobre a histeria (a) ou quando invoca a existência de representações 
“ ... atuais, atuantes e todavia inconscientes”: “Quase sempre se trata de 
complexos de representações, de agrupamentos de idéias, de recordações 
referentes a acontecimentos exteriores ou aos encadeamentos de pensa
mentos do próprio sujeito. As representações isoladas contidas nesses com
plexos de representações voltam todas, por vezes conscientemente, ao pen
samento. Só esta combinação bem determinada é banida da consciência.” 
(Ia)

As “experiências de associação” de Jung (2) iriam fornecer à hipóte
se do complexo, formulada a propósito dos casos de histeria, uma base70



COMPLEXO

simultaneamente experimental e mais ampla. No primeiro comentário a 
respeito, Freud escreve: “[...] a reação à palavra indutora não pode ser 
um produto do acaso, é antes forçosamente determinada, naquele que rea
ge, por um conteúdo preexistente de representações. Acostumamo-nos a 
chamar ‘complexo' a um conteúdo de representação capaz assim de in
fluenciar a reação à palavra indutora. Essa influência manifesta-se ou por
que a palavra indutora aflora diretamente o complexo, ou porque este con
segue, através de intermediários, relacionar-se com a palavra indutora" (3).

Embora reconheça o interesse das experiências de associação, desde 
cedo Freud faz reservas ao uso do termo “complexo". É “ ... uma palavra 
cômoda e muitas vezes indispensável para agrupar de forma descritiva 
fatos psicológicos. Nenhum outro termo instituído pela psicanálise para 
as suas necessidades adquiriu tanta popularidade nem foi mais mal apli
cado em detrimento da construção de conceitos mais exatos" (4). Encontra- 
se o mesmo julgamento numa carta a E. Jones: o complexo não é uma 
noção teórica satisfatória (5a)\ existe uma mitologia junguiana dos com
plexos (carta a S. Ferenczi) (5b).

Assim, segundo Freud, o termo “complexo" podería ser útil numa de
monstração ou descrição para pôr em evidência, a partir de elementos apa
rentemente distintos e contingentes, “ ... certos círculos de pensamento 
e de interesse dotados de poder afetivo" (6); mas não possuiría valor teó
rico. O fato é que Freud o utiliza muito pouco, ao contrário de numerosos 
autores que invocam a psicanálise (0).

Podemos encontrar diversos motivos para esta reserva de Freud. 
Repugnava-lhe uma certa tipificação psicológica (por exemplo, o comple
xo de fracasso), que implica o risco de dissimular a singularidade dos ca
sos e, ao mesmo tempo, apresentar como explicação aquilo que constitui 
o problema. Por outro lado, a noção de complexo tende a confundir-se com 
a de um núcleo puramente patológico que conviría eliminar (7 ); assim se 
perdería de vista a função estruturante dos complexos em determinados 
momentos do desenvolvimento humano, e particularmente do Édipo.

★

O emprego ainda confuso do termo “complexo" podería ser simplifi
cado distinguindo-se três sentidos:

1 . O sentido original, que designa um dispositivo relativamente fixo 
de cadeias associativas (ver: associação). A este nível, o complexo é o pres
suposto que justifica a forma singular como derivam as associações.

2. Um sentido mais geral, que designa um conjunto mais ou menos 
organizado de traços pessoais — incluindo os mais bem integrados —, 
acentuando-se sobretudo as reações afetivas. A este nível, reconhece-se 
a existência do complexo principalmente no fato de as situações novas se
rem inconscientemente reconduzidas a situações infantis; o comportamento 
surge então modelado por uma estrutura latente inalterada. Mas essa acep
ção corre o risco de acarretar uma generalização abusiva: surge, com efeito, 71
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a tentação de criar tantos complexos quantos forem os tipos psicológicos 
que se imaginem, ou mais. Na nossa opinião, esse desvio “psicologizan- 
te” teria suscitado as reservas e depois o desinteresse de Freud pelo ter
mo “complexo”.

3. Um sentido mais restrito, que se encontra na expressão — sempre 
conservada por Freud — complexo de Édipo, e que designa uma estrutu
ra fundamental das relações interpessoais e o modo como a pessoa aí en
contra o seu lugar e se apropria dele (ver: complexo de Édipo).

Expressões que pertencem à linguagem de Freud, como “complexo de 
castração” *, “complexo paterno” * (Vaterkomplex) ou ainda outras que en
contramos mais raramente, como “complexo materno”, “complexo frater
no”, “complexo parental”, situam-se nesse registro. Note-se que a aparen
te diversidade dos termos “paterno”, “materno”, etc., remete em cada ca
so para dimensões da estrutura edipiana, quer essa dimensão seja particu
larmente dominante em determinado sujeito, quer Freud pretenda dar um 
relevo especial a determinado momento da sua análise. E assim que, sob 
o nome de complexo paterno, ele acentua a relação ambivalente com o pai. 
O complexo de castração, embora o seu tema possa ser relativamente isola
do, inscreve-se inteiramente na dialética do complexo de Édipo.

A (a) A propósito do estreitamento do campo da consciência: “As impressões sensoriais 
não percebidas e as representações que, embora se tenham apresentado, não penetraram 
no consciente extinguem-se geralmente sem produzir efeitos. Às vezes, porém, agregam-se 
para formar complexos [...].” (16)

(/3) No Dictionnaire de psychanalyse et psychotechnique publicado sob a direção de Mary- 
se Choisy na revista Psyche, são descritos cerca de cinqüenta complexos. Escreve um dos 
autores: “Tentamos dar uma nomenclatura tão completa quanto possível dos complexos co
nhecidos até agora. Mas todos os dias se descobrem mais.”

(7 ) Cf. carta a Ferenczi já citada: “Um homem não deve lutar para eliminar os seus 
complexos mas para se harmonizar com eles: são eles que legitimamente dirigem o seu com
portamento no mundo/’ (5c)

(1) Breuer(J.), Theoretisches, in Studien über Hysterie, 1895. — d) Al., 187, n. 1 ; S.E., 
II, 214-5, n. 2; Fr., 171, n. 1. -  b) AL, 202; S.E., XI, 231; Fr., 186.

(2) Cf Jung (C.G.), Diagnostische Assoziationsstudien, J. A. Barth, Leipzig, 1906.
(3) Freud(S.), Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse, 1906. G.W., VII, 4 ; S.E., IX, 

104; Fr., 44-5.
(4) Freud (S.), Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. G.W., X, 68-9; 

S.E., XIV, 29-30; Fr., 286.
(5) Cf Jones (E.), Sigmund Freud, Life and Work, 1955. — a) Ingl., II, 496; Fr., 470. 

-  b) Ingl., II, 188; Fr., 177. -  c) Ingl., II, 188; Fr., 177.
(6) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. G.W., XI, 

106-7; S.E., XV, 109; Fr., 122-3.

CO M PLEXO  DE C A ST R A Ç Ã O

= D.: Kastrationskomplex. — F.: complexe de castration. — En.: castration com- 
plex. — Es.:complejo de castración. — /.: complesso di castrazione.72
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•  Complexo centrado na fantasia de castração, que proporciona uma 
resp o sta  ao enigma que a diferença anatôm ica dos sexos (presença  
ou ausência de pên is) coloca para a criança. Essa diferença é a tribu í
da à am putação do pên is na m enina.

A  estru tu ra  e os efeitos do com plexo de castração são d iferen tes  
no m enino e na m enina. O m enino tem e a castração com o realização  
de  uma ameaça patern a  em  resp o sta  às suas a tiv idades sexuais, su r
g indo d a í uma in tensa  angústia de castração. Na m enina, a ausência 
do pên is é sen tida com o um dano sofrido que ela procura negar, com 
p en sa r ou reparar.

O com plexo de castração está  em  es tre ita  relação com  o com 
p lex o  de Édipo e, m ais especialm ente, com  a função in terd itória  e 
norm ativa .

■ A análise do pequeno Hans foi determinante na descoberta do com
plexo de castração por Freud (a).

O complexo de castração foi descrito pela primeira vez em 1908, com 
referência à “teoria sexual infantil” que, atribuindo um pênis a todos os 
seres humanos, só pode explicar a diferença anatômica dos sexos pela cas
tração. A universalidade do complexo não é referida, mas parece implici
tamente admitida. O complexo de castração é relacionado com o primado 
do pênis nos dois sexos e a sua significação narcísica é prefigurada: “Já 
na infância o pênis é a zona erógena diretriz, o mais importante objeto 
auto-erótico, e a sua valorização reflete-se logicamente na impossibilida
de de se representar uma pessoa semelhante ao ego sem essa parte cons
tituinte essencial.” (1)

A partir desse momento, a fantasia de castração é encontrada sob di
versos símbolos: o objeto ameaçado pode ser deslocado (cegueira de Édi
po, arrancar dos dentes, etc.), o ato pode ser deformado, substituído por 
outros danos à integridade corporal (acidente, sífilis, operação cirúrgica), 
e mesmo à integridade psíquica (loucura como conseqüência da mastur- 
bação), o agente paterno pode encontrar os substitutos mais diversos (ani
mais de angústia dos fóbicos). O complexo de castração é igualmente re
conhecido em toda a extensão dos seus efeitos clínicos: inveja do pênis*, 
tabu da virgindade, sentimento de inferioridade*, etc.; as suas modalida
des são descobertas no conjunto das estruturas psicopatológicas, em par
ticular nas perversões (homossexualidade, fetichismo) (13). Mas só bem mais 
tarde se atribuirá ao complexo de castração o seu lugar fundamental na 
evolução da sexualidade infantil dos dois sexos, a sua articulação com o 
complexo de Édipo será nitidamente formulada e a sua universalidade ple
namente afirmada. Esta teorização é correlativa à identificação por Freud 
de uma fase fálica*: nessa “fase da organização genital infantil existe um 
masculino, mas não existe feminino; a alternativa é: órgão genital macho 
ou castrado” (2). A unidade do complexo de castração nos dois sexos só 
pode ser concebida com esta base comum: o objeto da castração — o falo 
— reveste-se nessa fase de uma importância igual para a menina e o meni
no; a questão colocada é a mesma: ter ou não ter falo (ver este termo). O 73
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complexo de castração é encontrado invariavelmente em qualquer análi
se (3#).

Uma segunda característica teórica do complexo de castração é o seu 
ponto de impacto no narcisismo: o falo é considerado pela criança uma parte 
essencial da imagem do ego; a ameaça a ele põe em perigo, de forma radi
cal, essa imagem; ela tira a sua eficácia da conjunção entre esses dois ele
mentos: predominância do falo, ferida narcísica.

Dois dados factuais desempenham um papel na gênese empírica do 
complexo de castração tal como Freud a descreveu: a verificação pela crian
ça da diferença anatômica dos sexos é indispensável para o aparecimento 
do complexo. Ela vem atualizar e autenticar uma ameaça de castração que 
pode ter sido real ou fantasística. O agente da castração é, para o menino, 
o pai, autoridade a que atribui em última análise todas as ameaças formu
ladas por outras pessoas. A situação não é tão nítida na menina, que se 
sente, talvez, mais privada de pênis pela mãe do que efetivamente castra
da pelo pai.

Em relação ao complexo de Édipo, o complexo de castração situa-se 
diferentemente nos dois sexos. Abre para a menina a busca que a leva 
a desejar o pênis paterno; constitui, pois, o momento de entrada no Édi
po. No menino, marca, pelo contrário, a crise terminal do Édipo, vindo 
interditar à criança o objeto materno; a angústia de castração inaugura 
para ele o período de latência* e precipita a formação do superego* (4).

★

O complexo de castração é constantemente encontrado na experiên
cia analítica. Como explicar a sua presença quase invariável em todos os 
seres humanos, uma vez que as ameaças reais a que deveria a sua origem 
estão longe de ser sempre encontradas (e ainda mais raramente seguidas 
de execução!), uma vez que é mais do que evidente que a menina não po
dería sentir-se ameaçada efetivamente de ser privada daquilo que não tem? 
Tal discrepância não-deixou de levar os psicanalistas a procurarem ba
sear o complexo de castração numa realidade diferente da ameaça de cas
tração. Entre essas elaborações teóricas, poderíam ser reconhecidas di
versas direções.

Pode-se procurar situar a angústia de castração numa série de expe
riências traumatizantes em que intervém igualmente um elemento de per
da, de separação de um objeto: perda do seio no ritmo da amamentação, 
o desmame, a defecação. Essa série é confirmada pelas equivalências sim
bólicas, identificadas pela psicanálise, entre os diversos objetos parciais* 
de que o sujeito é assim separado: pênis, seio, fezes, e mesmo a criança 
durante o parto. Freud, em 1917, consagrava um texto particularmente 
sugestivo à equivalência pênis = fezes = criança, às metamorfoses do de
sejo que ela permite, às suas relações com o complexo de castração e com 
a reivindicação narcísica: “O pênis é reconhecido como algo de destacá
vel do corpo e entra em analogia com as fezes, que foram o primeiro peda
ço do ser corporal a que se teve de renunciar.” (5)74
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Na mesma linha de investigação, A. Stárcke foi o primeiro a pôr toda 
a ênfase na experiência da amamentação e da retirada do seio como pro
tótipo da castração: "... uma parte do corpo análoga a um pênis é tomada 
de outra pessoa, é dada à criança como sendo dela (situação a que são as
sociadas sensações de prazer), e depois é retirada à criança causando-lhe 
desprazer” (6#). Essa castração primária reefetuada a cada mamada, para 
culminar no desmame, seria a única experiência real capaz de traduzir a 
universalidade do complexo de castração: a retirada do mamilo da mãe 
seria a significação inconsciente última, sempre encontrada por trás dos 
pensamentos, dos temores, dos desejos que constituem o complexo de cas
tração.

No caminho que procura basear o complexo de castração numa expe
riência originária efetivamente vivida, a tese de Rank, segundo a qual a 
separação da mãe no traumatismo do nascimento e as reações físicas a 
essa separação forneceríam o protótipo de toda a angústia ulterior, leva 
a considerar a angústia de castração como o eco, através de uma longa 
série de experiências traumatizantes, da angústia do nascimento.

A posição de Freud tem nuances em relação a estas diversas concep
ções. Mesmo quando reconhece a existência de ‘‘raízes” do complexo de 
castração nas experiências de separação oral e anal, afirma que a expres
são complexo de castração “ ... deveria ser reservada para as excitações e 
para os efeitos relacionados com a perda do pênis" (3b). Podemos pensar 
que não se trata aqui de uma simples preocupação de rigor terminológico. 
No decorrer da longa discussão das teses de Rank em Inibição, sintoma 
e angústia (Hemmung, Symptom u n d A n g st, 1926), Freud marca bem todo 
o seu interesse por uma tentativa que pretende procurar cada vez mais 
perto das origens o fundamento da angústia de castração e descobrir em 
ação a categoria de separação, de perda do objeto narcisicamente valori
zado, bem no início da primeira infância e também em experiências vivi
das muito diversas (angústia moral interpretada como uma angústia de 
separação em relação ao superego, por exemplo). Mas, por outro lado, a 
preocupação de Freud de se desvincular da tese de Rank é sensível em 
cada página de Inibição, sintoma e angústia, bem como a sua insistência 
em recentrar, nesta obra de síntese, o conjunto da clínica psicanalítica so
bre o complexo de castração tomado na sua acepção literal.

Mais profundamente, as reticências de Freud a embrenhar-se a fundo 
por tais caminhos têm a sua razão de ser numa exigência teórica funda
mental atestada por diversas noções. É o caso, por exemplo, da noção de 
a posteriori*: ela corrige a tese que leva a procurar sempre mais atrás uma 
experiência que possa desempenhar plenamente a função de experiência 
de protótipo. É sobretudo o caso da categoria das fantasias originárias*, 
onde Freud situa o ato de castração; as duas palavras têm aqui um valor 
de indicadores: “fantasia” porque, para produzir os seus efeitos, a castra
ção não precisa ser efetuada nem sequer precisa ser objeto de uma for
mulação explícita por parte dos pais; “originária” — embora a angústia, 
aparecendo apenas na fase fálica, esteja longe de ser a primeira na série 75
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de experiências ansiógenas —, na medida em que a castração é uma das 
faces do complexo das relações interpessoais onde se origina, se estrutu
ra e se especifica o desejo sexual do ser humano. É que o papel atribuído 
ao complexo de castração pela psicanálise só se compreende relacionado 
com a tese fundamental — constante e progressivamente afirmada por 
Freud — do caráter nuclear e estruturante do Édipo.

Limitando-nos ao caso do menino, poderiamos exprimir igualmente 
o paradoxo da teoria freudiana do complexo de castração: a criança só po
de superar o Édipo e alcançar a identificação paternal se atravessar a ida
de da castração, isto é, se vir que lhe é recusada a utilização do seu pênis 
como instrumento do seu desejo pela mãe. O complexo de castração deve 
ser referido à ordem cultural em que o direito a um determinado uso é 
sempre correlativo de uma interdição. Na “ameaça de castração” que se
la a proibição do incesto vem encarnar-se a função da Lei enquanto insti
tui a ordem humana, como, de forma mítica, ilustra em Totem e tabu (To
tem und Tabu , 1912) a “teoria” do pai originário, que reserva para si, sob 
a ameaça de castrar os filhos, o uso sexual exclusivo das mulheres da horda.

Precisamente por ser a condição a priori que regula a troca inter- 
humana enquanto troca de objetos sexuais é que o complexo de castração 
pode apresentar-se na experiência concreta sob diversas facetas, ser re
conduzido a formulações simultaneamente diferentes e complementares, 
como as que Stãrcke indica e em que se combinam os termos sujeito e 
outrem, perder e receber:

“ 1. Eu sou castrado (sexualmente privado de), eu serei castrado.
“2. Eu receberei (desejo receber) um pênis.
“3. Outra pessoa é castrada, deve ser (será) castrada.
“4. Outra pessoa receberá um pênis (tem um pênis).” (66).

▲ (a) Em A interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900), todas as passagens relati
vas à castração, se excetuarmos uma alusão, aliás errada, a Zeus castrando Cronos, são acres
centadas em 1911 ou nas edições posteriores.

(/3) Nesta perspectiva, poderiamos conceber uma nosografia psicanalítica que tomasse 
como um dos seus eixos principais de referência as modalidades e avatares do complexo 
de castração, como o atestam as indicações fornecidas por Freud, no fim da sua obra, sobre 
as neuroses (7), o fetichismo e as psicoses (ver: recusa).

(1) Freud (S.), Über infantile Sexualtheorien, 1908. G.W., VII, 178; S.E., IX, 215-6.
(2) Freud (S.), Die infantile Genitalorganisation, 1923. G.W., XIII, 297; S.E., XIX, 145.
(3) Freud (S.), Analyse der Phohie eines fünfjãhrigen Knaben, 1909. — a) Cf G.W., VII, 

246, n. 1 acrescentada em 1923; S.E., X, 8 , n. 2; Fr., 95-6, n. — b) G.W., VII, 246, n. 1 
acrescentada em 1923; S.E., X, 8 , n. 2; Fr., 95-6, n.

(4) Cf Freud (S.), Der Untergang des Òdipuskomplexes, 1924. G.W., XIII, 395; S.E., 
XIX, 173; Fr., 394 ss.

(5) Freud (S.), Über Triebumsetzungen insbesondere der Analerotik, 1917. G.W., X, 409; 
S.E., VII, 133.

(6) Stãrcke (A.), The Castration Complex, in 7./.P., 1921, II. — a) 182. — b) 180.
(7) Cf Freud (S.), Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 129-39; S.E., XX, 

101-10; Fr., 19-29.76
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C O M PLEXO  D E É D IPO

= D. : Õ dipuskom plex. — F . : com plexe d ’CEdipe. — En. : CEdipus com plex. — Es. : 
com plejo de Edipo. — I. : com plesso  di E dipo.

•  Conjunto organizado de dese jos am orosos e h o stis  que a criança 
sen te  em  relação aos pa is. Sob a sua form a dita  p o s itiv a , o com plexo  
apresen ta-se com o na h istória  de Édipo-Rei: desejo  da m o rte  do riva l 
que é a personagem  do m esm o sexo  e desejo  sexual pela  personagem  
do sexo  oposto. Sob a sua form a negativa , apresen ta-se de m odo in 
verso: am or pelo  progen itor do m esm o sexo  e ódio cium ento ao pro- 
gen ito r  do sexo oposto . Na realidade, essas duas form as encontram - 
se  em  graus d iversos na cham ada form a com pleta  do com plexo de  
Édipo.

Segundo Freud, o apogeu do com plexo de É dipo é vivido  en tre os 
três  e os cinco anos, du ran te a fase fálica; o seu declínio m arca a en
trada no período  de latência. É rev iv id o  na pu berdade e é superado  
com  m aior ou m en or êx ito  num  tipo especial de escolha de objeto.

O com plexo de Édipo desem penha papel fu ndam ental na estru 
turação da person alidade e na orientação do desejo  hum ano.

Para os psican alistas, ele é o principal eixo de referência da psi- 
copatologia; para cada tipo  pato lógico  eles procuram  determ in ar as 
form as particu lares da sua posição  e da sua solução.

A  antropologia psicanalíticaprocura  en con trara  estru tura  trian
gu lar do com plexo de Édipo, afirm ando a sua universalidade nas 
cu lturas m ais d iversas, e não apenas naquelas em  que predom ina a 
fam ília conjugal.

u A  expressão ‘'complexo de Édipo” só aparece nos escritos de Freud 
em 1910 (1), mas em termos que provam que era já admitida na lingua
gem psicanalítica (a). A descoberta do complexo de Édipo, preparada há 
muito pela análise dos seus pacientes (ver: sedução), concretiza-se para 
Freud no decorrer da sua auto-análise, que o leva a reconhecer em si o 
amor pela mãe e, em relação ao pai, um ciúme em conflito com a afeição 
que lhe dedica; a 15 de outubro de 1897, escreve a Fliess: o poder
de dominação de Édipo-Rei torna-se inteligível [...]. O mito grego salienta 
uma compulsão que todos reconhecem por terem percebido em si mes
mos marcas da sua existência” (2a).

Notemos que, já nessa primeira formulação, Freud faz espontanea
mente referência a um mito além da história e das variações da vivência 
habitual. Afirma imediatamente a universalidade do Édipo, tese que ain
da irá reforçar-se mais tarde: “A todo ser humano é imposta a tarefa de 
dominar o complexo de Édipo...” (3)

Não pretendem os descrever na sua evolução e complexidade a elabo
ração progressiva dessa descoberta, cuja história é paralela à da psicaná
lise; note-se, aliás, que Freud nunca apresentou uma exposição sistem áti
ca do complexo de Édipo. Vamos limitar-nos a indicar certas questões re 
ferentes ao seu lugar na evolução do indivíduo, às suas funções e ao seu 
alcance. 7 7
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I — O complexo de Édipo foi descoberto sob a sua forma chamada 
simples e positiva (aliás, é assim que ele aparece no mito) mas, como Freud 
notou, trata-se apenas de uma “simplificação ou esquematização” relati
vamente à complexidade da experiência: “ ... o menino não tem apenas 
uma atitude ambivalente e uma escolha objetai terna dirigida à mãe; ao 
mesmo tempo ele também se comporta como uma menina mostrando uma 
atitude feminina terna em relação ao pai e a atitude correspondente de 
hostilidade ciumenta em relação à mãe’-’ (4). Na realidade, entre a forma 
positiva e a forma negativa verifica-se toda uma série de casos mistos em 
que essas duas formas coexistem numa relação dialética, e em que o ana
lista procura determinar as diferentes posições adotadas pelo sujeito para 
assumir e resolver o seu Édipo.

Nesta perspectiva, como sublinhou Ruth Mack Brunswick, o comple
xo de Édipo exprime a situação da criança no triângulo (5). A descrição 
do complexo de Édipo sob a forma completa permite a Freud explicar a 
ambivalência para com o pai (no menino) através do funcionamento das 
componentes heterossexuais e homossexuais, e não como simples resul
tado de uma situação de rivalidade.

1) As primeiras elaborações da teoria foram constituídas a partir do 
modelo do menino. Durante muito tempo Freud admitiu que, mutatis mu- 
tandis, o complexo podia ser transposto tal e qual para o caso feminino. 
Este postulado foi rebatido:

a) pela tese desenvolvida no artigo de 1923 sobre a “organização ge- 
nital infantil da libido”, segundo a qual, na fase fálica, isto é, no apogeu 
do Édipo, só um órgão conta para os dois sexos: o falo* (6);

b) pela importância conferida ao apego pré-edipiano à mãe. Essa fase 
pré-edipiana é particularmente visível na menina, na medida em que o com
plexo de Édipo significará para ela uma mudança de objeto de amor, da 
mãe para o pai (7o).

Seguindo nesta dupla direção, os psicanalistas trabalharam no senti
do de evidenciar a especificidade do Édipo feminino.

2) No início, a idade em que se situa o complexo de Édipo permane
ceu relativamente indeterminada para Freud. Em Três ensaios sobre a teo
ria da sexualidade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), por exem
plo, só na puberdade a escolha objetai se efetua plenamente, e a sexuali
dade infantil conserva-se essencialmente auto-erótica. Nesta perspectiva, 
o complexo de Édipo, embora esboçado na infância, só surgiría em plena 
luz no momento da puberdade para ser rapidamente ultrapassado. Esta 
incerteza encontra-se ainda em 1916-17 (Conferências introdutórias sobre 
psicanálise [ Vorlesungen zur E inführung in die Psychoanalyse]), apesar de 
Freud reconhecer nessa época a existência de uma escolha objetai infan
til muito próxima da escolha adulta (8).

Na sua perspectiva final, uma vez afirmada a existência de uma orga
nização genital infantil, ou fase fálica, Freud relaciona o Édipo a essa fa
se, ou seja, esquematicamente, ao período que vai dos três aos cinco anos.

3) Vê-se que Freud sempre admitiu a existência na vida do indivíduo78
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de um período anterior ao Édipo. Quando se diferencia, e até mesmo se 
contrapõe o pré-edipiano ao Édipo, pretende-se ir além do reconhecimento 
deste simples fato. Enfatiza-se a existência e os efeitos de uma relação com
plexa, de tipo dual, entre a mãe e o filho, e procura-se descobrir, nas es
truturas psicopatológicas mais diversas, as fixações nessa relação. Nesta 
perspectiva, poderemos ainda considerar absolutamente válida a célebre 
fórmula que faz do Édipo o “complexo nuclear das neuroses”?

Numerosos autores sustentam que existe uma relação puramente dual 
que precede a estrutura triangular do Édipo, e que os conflitos que se re
ferem a esse período podem ser analisados sem fazer intervir a rivalidade 
com um terceiro.

A escola kleiniana, que, como se sabe, atribui importância primordial 
aos estágios mais precoces da infância, não designa nenhuma fase como 
pré-edipiana propriamente dita. Faz remontar o complexo de Édipo à 
chamada posição depressiva*, logo que intervém a relação com pessoas 
totais (9).

Quanto à questão de uma estrutura pré-edipiana, a posição de Freud 
conservar-se-á moderada; declara ter demorado em reconhecer todo o al
cance da ligação primitiva com a mãe e ter sido surpreendido pelo que 
as psicanalistas, sobretudo, descobriram da fase pré-edipiana na menina 
(7b). Mas pensa igualmente que não é necessário, para explicar estes fa
tos, invocar um outro eixo de referência que não seja o Édipo (ver: pré- 
edipiano).

II — A predominância do complexo de Édipo, tal como Freud sempre 
a sustentou — recusando-se a colocar no mesmo plano, do ponto de vista 
estrutural e etiológico, as relações edipianas e pré-edipianas —, é com
provada nas funções fundamentais que ele lhe atribui:

a) escolha do objeto de amor, na medida em que este, depois da pu
berdade, permanece marcado pelos investimentos de objeto e identifica
ções inerentes ao complexo de Édipo e, também, pela interdição de reali
zar o incesto;

b) acesso à genitalidade, na medida em que este não é garantido pela 
simples maturação biológica. A organização genital supõe a instauração 
do primado do falo, e dificilmente se pode considerar instaurado esse pri
mado sem que a crise edipiana esteja resolvida pela via da identificação;

c) efeitos sobre a estruturação da personalidade, sobre a constituição 
das diferentes instâncias, especialmente as do superego e do ideal do ego.

Para Freud, este papel estruturante na gênese da tópica intrapessoal 
está ligado ao declínio do complexo de Édipo e à entrada no período de 
latência*. Segundo Freud, o processo descrito é mais do que um recalca- 
mento: “ ... no caso ideal, equivale a uma destruição, a uma supressão do 
complexo [...]. Quando o ego não conseguiu provocar mais do que um re- 
calcamento do complexo, este permanece no id em estado inconsciente: 
mais tarde irá manifestar a sua ação patogênica” (10<z). No artigo que es
tamos citando, Freud discute os diferentes fatores que provocam esse de- 79
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clínio. No menino, é a “ameaça de castração” pelo pai que é determinan
te nesta renúncia ao objeto incestuoso, e o complexo de Édipo termina 
de modo relativamente abrupto. Na menina, a relação do complexo de Édi
po com o complexo de castração* é muito diferente: "... enquanto o com
plexo de Édipo do menino é minado pelo complexo de castração, na meni
na é o complexo de castração que o torna possível e o introduz” (1 1 ). N e
la, "... a renúncia ao pênis só se realiza após uma tentativa para obter uma 
compensação. A menina desliza — ao longo de uma equivalência simbóli
ca, poderiamos dizer — do pênis para o filho, e o seu complexo de Édipo 
culmina no desejo, mantido durante muito tempo, de obter como presen
te uma criança do pai, de dar à luz um filho seu” (lOè). Resulta daí a maior 
dificuldade para podermos assinalar com clareza, neste caso, o momento 
de declínio do complexo.

III — A descrição precedente não mostra bem o caráter fundam ental 
que o complexo de Édipo tem para Freud, verificado particularmente na 
hipótese, aventada em Totem e tabu (Totem und Tabu , 1912-3), do assas
sínio do pai primitivo considerado como momento original da humanida
de. Discutível do ponto de vista histórico, essa hipótese deve ser entendi
da principalmente como um mito que traduz a exigência imposta a todo 
ser humano de ser um “rebento de Édipo” {2b). O complexo de Édipo não 
é redutível a uma situação real, à influência efetivamente exercida sobre 
a criança pelo casal parental. A sua eficácia vem do fato de fazer intervir 
uma instância interditória (proibição do incesto) que barra o acesso à sa
tisfação naturalmente procurada e que liga inseparavelmente o desejo à 
lei (ponto que J. Lacan acentuou). Isto reduz o alcance da objeção intro
duzida por Malinovski e retomada pela chamada escola culturalista, se
gundo a qual, em determinadas civilizações em que o pai é desprovido de 
toda função repressiva, não existiría complexo de Édipo, mas um comple
xo nuclear característico de tal estrutura social. Na realidade, nessas civi
lizações, os psicanalistas procuram descobrir em que personagens reais, 
e mesmo em que instituição, se encarna a instância interditória, em que 
modalidades sociais se especifica a estrutura triangular constituída pela 
criança, o seu objeto natural e o portador da lei.

Essa concepção estrutural do Édipo vai ao encontro da tese do autor 
de Estruturas elementares do parentesco, que faz da interdição do incesto 
a lei universal e mínima para que uma “cultura” se diferencie da 
“natureza” (12).

Outra noção freudiana vem apoiar uma interpretação segundo a qual 
o Édipo transcende a vivência individual em que se encarna: é a de fanta
sias originárias*, “filogeneticamente transmitidas” , esquemas que estru
turam a vida imaginária do sujeito e que são outras tantas variantes da 
situação triangular (sedução, cena originária, castração, etc.).

Indiquemos para finalizar que, fazendo incidir o nosso interesse sobre 
a própria relação triangular, somos levados a atribuir um papel essencial, 

8 0  na constituição de um determ inado complexo de Édipo, não apenas ao su-
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jeito e às suas pulsões, mas também aos outros núcleos da relação (desejo 
inconsciente do pai e da mãe, sedução*, relações entre os pais).

O que irá ser interiorizado e sobreviver na estruturação da personali
dade são, pelo menos tanto como esta ou aquela imagem parental, os dife
rentes tipos de relações que existem entre os diferentes vértices do 
triângulo.

A (a) Encontramos também em Freud a expressão Kernkomplex (complexo nuclear). Ge
ralmente usada como equivalente de complexo de Édipo, esta expressão foi introduzida pe
la primeira vez em Sobre as teorias sexuais das crianças (Über infantile Sexualtheorien, 1908); 
devemos notar, como Daniel Lagache, que neste texto o que se considera é o conflito entre 
a investigação sexual e a exigência de informação das crianças, por um lado, e a resposta 
mentirosa dos adultos, por outro (13).

(1) Cf. Freud (S.), Übereinen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne, 1910. G.W., 
VIII, 73; S.E., XI, 171; Fr., 7.

(2) Freud (S.), Aus den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. — a) Al., 238; Ing., 
223-4; Fr., 198. -  b) Al., 238; Ingl., 223-4; Fr., 198.

(3) Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 127, n. 2 (acres
centada em 1920); S.E., VII, 226, n. 1; Fr., 187, n. 82.

(4) Freud (S.), Das Ich und das Es, 1923. G.W., XIII, 261; S.E., XIX, 33; Fr., 187-8.
(5) Cf Mack Brunswick (R.), The Preoedipal Phase of the Libido Development, 1940. 

In Psa. Read., 232.
(6) Cf Freud (S.), Die infantile Genitalorganisation, 1923. G.W., XIII, 294-5; S.E., XIX,

142.
(7) Cf Freud (S.), Über die weibliche Sexualitàt, 1931. — a) G.W., XIV, 517-37; S.E., 

XXI, 223-43. -  b) G.W., XIV, 519; S.E., XXI, 226-7.
(8) Cf Freud (S.), G.W., XI, 338; S.E., XVI, 326; Fr., 351.
(9) Cf Klein (M.), Some Theorical Conclusions Regarding the Emotional Life ofthe In- 

fant, 1952. In Developments.
(10) Freud (S.), Der Untergangdes Õdipuskomplexes, 1924. — a) G.W., XIII, 399; S.E., 

XIX, 177; Fr., 397. -  b) G.W., XIII, 401; S.E., XIX, 178-9; Fr., 399.
(11) Freud (S.), Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds, 1925. 

G.W., XIV, 28; S.E., XIX, 256.
(12) Cf Lévis-Strauss (C.), Les structures élémentaires de la parenté, P.U.F., Paris, 

1949. Introdução e cap. II, passim.
(13) Cf Freud (S.), G.W., VII, 176; S.E., IX; 213-4.

C O M PLEXO  D E  E L E C T R A

= D.: Elektrakomplex. — F.\ complexe d’Électre. — En.\ Electra complex. —
Es.: complejo de Electra. — /.: complesso di Elettra.

•  E xpressão utilizada p o r  Jung com o sinônim o do com plexo de Édi
p o  fem inino, para m arcar a ex istên cia  nos do is sexos, mutatis mutan- 
dis, de uma sim etria  da a titu d e  para com  os p a is .

■ Em Ensaio de exposição da teoria psicanalítica ( Versuch einer Darstel- 
lung derpsychoanalytischen Theorie, 1913), Jung introduz a expressão “com
plexo de Electra” (1). Freud declara de início não ver o interesse de tal 
denominação (2); no seu artigo sobre a sexualidade feminina mostra-se mais 81
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categórico: o Édipo feminino não é simétrico ao do menino. '‘Só no meni
no é que se estabelece a relação, que marca o seu destino, entre o amor 
por um dos progenitores e, simultaneamente, o ódio pelo outro enquanto ri
val.” (3)

O que Freud mostrou dos efeitos diferentes do complexo de castra
ção para cada sexo, da importância que tem para a menina o apego pré- 
edipiano à mãe, da predominância do falo para os dois sexos, justifica a 
sua rejeição da expressão “complexo de Electra”, que pressupõe uma ana
logia entre a posição da menina e a do menino em relação aos pais.

(1) Jung (C. G.), Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie in Jahrbuch 
für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, vol. V, 1913, p. 370.

(2) Freud (S.), Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualitàt, 1920. 
G.W., XII, 281, n.; S.E., XVIII, 155, n.; Fr., 138, n.

(3) Freud (S.), Über die weibliche Sexualitàt, 1931. G.W., XIV, 521; S.E., XXI, 229.

CO M PL E X O  D E  IN F E R IO R ID A D E

= D.: Minderwertigkeitskomplex. — F.: complexe d’infériorité. — En. : complex of 
inferiority. — Es.: complejo de inferioridad. — complesso d’inferiorità.

•  E xpressão  que tem  a sua origem  na psicologia adleriana; d esig 
na, de  um m odo m uito  geral, o conjunto das a titu d es, das rep re sen 
tações e dos com portam en tos que são expressões m ais ou m en os d is 
farçadas de  um sen tim en to  de inferioridade ou das reações d e s te .

Ver: S e n tim e n to  d e  in fer io r id a d e

C O M PL E X O  P A T E R N O

= D.: Vaterkomplex. — F.: complexe paternel. — En.: father complex. — Es.: com
plejo paterno. — complesso paterno.

•  E xpressão  usada p o r  Freud para designar uma das prin c ipa is  d i
m en sões do com plexo  de Édipo: a relação am biva len te com  o p a i .

C O M PO N E N T E  IN S T IN T U A L  ou  C O M PO N EN TE  
DO IN ST IN T O

[Expressão usada em traduções brasileiras para Triebkomponente (componen
te pulsional).]

82 Ver: P u lsã o  p a rc ia l
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C O M PO N E N T E  P U L SIO N A L

= D.: Triebkomponente. — F.: composante pulsionnelle. — En.: instinctual compo- 
nent. — Es. : componente instinctivo. — /.: componente di pulsione.

Ver: P u lsã o  p a rc ia l

C O M PU LSÃ O  À  R E PE T IÇ Ã O

= D.: Wiederholungszwang. — F.: compulsion de répétition. — En.: compulsion to 
repeat ou repetition compulsion. — Es.: compulsion a la repetición. — /.: coa- 
zione a ripetere.

•  A) A o n ível da psicopatologia  concreta, p rocesso  incoercível e de  
origem  inconscien te, pelo  qual o su je ito  se  coloca a tivam en te  em si
tuações pen osas, repe tin do  assim  experiências antigas sem  se recor
dar do p ro tó tip o  e tendo, pelo  con trário , a im pressão  m uito  viva de  
que se trata de algo p len am en te  m otivado  na a tua lidade .

B) A com pulsão à repetição  na elaboração teórica de Freud é con
siderada um fa tor au tônom o, irred u tíve l, em  últim a análise, a uma 
dinâm ica conflitual onde só  en trasse  o jogo conjugado do princípio  
de p ra zer  e do princíp io  de rea lidade . É referida fundam entalm ente  
ao cará ter m ais geral das pu lsões: o seu cará ter con servador .

■ A noção de compulsão à repetição está no centro de Além  do princípio 
do prazer (Jenseits des Lustprinzips, 1920), ensaio onde Freud reconsidera 
os conceitos mais fundamentais da sua teoria. Ela participa de tal modo 
da investigação especulativa de Freud nesse momento decisivo, com suas 
hesitações, impasses e mesmo contradições, que é difícil delimitar a sua 
acepção restrita como também a sua problemática própria. E uma das ra
zões por que, na literatura psicanalítica, a discussão do conceito é confusa 
e muitas vezes retomada: ela faz necessariamente entrar em jogo opções 
sobre as noções mais cruciais da obra freudiana, como as de princípio de 
prazer*, pulsão*, pulsão de morte*, ligação*.

★

É evidente que a psicanálise se viu confrontada desde a origem com 
fenômenos de repetição. Se focalizamos particularmente os sintomas, por 
um lado alguns deles são manifestamente repetitivos (rituais obsessivos, 
por exemplo), e, por outro, o que define o sintoma em psicanálise é preci
samente o fato de reproduzir, de maneira mais ou menos disfarçada, cer
tos elementos de um conflito passado (é neste sentido que Freud qualifi
ca, no início da sua obra, o sintoma histérico como símbolo mnésico*). De 
um modo geral, o recalcado procura “retornar” ao presente, sob a forma 
de sonhos, de sintomas, de atuação*: "... o que permaneceu incompreen- 83
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dido retorna; como uma alma penada, não tem repouso até que seja en
contrada solução e alívio” (1).

No tratamento, os fenômenos de transferência atestam essa exigên
cia, própria do conflito recalcado, de se atualizar na relação com o analis
ta. Aliás, foi a importância sempre crescente atribuída a esses fenômenos 
e aos problemas técnicos por eles levantados que levou Freud a comple
tar o modelo teórico do tratamento, distinguindo, ao lado da rememora- 
ção, a repetição transferenciai e a perlaboração* como momentos domi
nantes do processo terapêutico (ver: transferência). Ao colocar em primeiro 
plano, em Além  do princípio do prazer, a noção de compulsão à repetição 
invocada desde Recordar, repetir, perlaborar (Erinnern, Wiederholen und 
Durcharbeiten, 1914), Freud reagrupa um certo número de fatos de repe
tição já descobertos e isola outros em que a repetição se apresenta no pri
meiro plano do quadro clínico (neurose de destino* e neurose traumática*, 
por exemplo). Para ele, esses fatos parecem exigir uma nova análise teó
rica. Com efeito, são experiências manifestamente desagradáveis que são 
repetidas, e, numa primeira análise, não se vê muito bem que instância 
do sujeito podería encontrar satisfação nisso; embora se trate de compor
tamentos aparentemente incoercíveis, marcados por esta compulsão pró
pria de tudo o que emana do inconsciente, ainda assim é difícil pôr em 
evidência aqui a realização de um desejo recalcado, ainda que sob a forma 
de compromisso.

★

O caminho da reflexão freudiana nos primeiros capítulos de A lém  do 
princípio do prazer não significa uma recusa da hipótese fundamental se
gundo a qual, sob o aparente sofrimento, o do sintoma por exemplo, se 
procure a realização de desejo. Mais: é neste texto que Freud apresenta 
a tese bem conhecida segundo a qual o que é desprazer para um sistema 
do aparelho psíquico é prazer para outro. Mas tais tentativas de explica
ção deixam, segundo Freud, um resíduo. A questão colocada podería ser 
assim resumida, recorrendo a termos introduzidos por D. Lagache: será 
necessário postular, ao lado da repetição das necessidades, a existência de 
uma necessidade de repetição radicalmente distinta e mais fundamental? Mes
mo reconhecendo que a compulsão à repetição não é detectável no estado 
puro, mas é sempre reforçada por motivos que obedecem ao princípio de 
prazer*, Freud iria, até o fim da sua obra, atribuir alcance cada vez maior 
à noção (2, 3). Em Inibição, sintoma e angústia (Hemmung, Symptom und 
Angst, 1926), ele vê na compulsão à repetição a espécie típica de 
resistência* própria do inconsciente, "... a atração dos protótipos incons
cientes exercida sobre o processo pulsional recalcado” (4).

★

84
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Se a repetição compulsiva do desagradável, e mesmo do doloroso, é 
reconhecida como um dado irrecusável da experiência analítica, em con
trapartida os autores variam quanto à explicação teórica que deve ser da
da a ela. Esquematicamente, poderia dizer-se que a discussão se ordena 
em torno dessas duas questões:

1 ? A tendência para a repetição trabalha a serviço de quê? Trata-se 
— como o ilustrariam especialmente os sonhos repetitivos consecutivos 
a traumatismos psíquicos — de tentativas do ego para dominar e depois 
ab-reagir de um modo fracionado tensões excessivas? Ou devemos admi
tir que a repetição deve ser, em última análise, relacionada com o que há 
de mais “pulsional” , de “demoníaco”, em todas as pulsões, a tendência 
para a descarga absoluta que é ilustrada na noção de pulsão de morte*?

2? A compulsão à repetição porá verdadeiramente em causa, como 
afirmou Freud, a predominância do princípio de prazer? A contradição entre 
as formulações que encontramos em Freud e a variedade das respostas 
que os psicanalistas tentaram dar a este problema seriam esclarecidas, na 
nossa opinião, por uma discussão prévia sobre as ambigüidades que se 
ligam aos termos princípio de prazer*, princípio de constância*, ligação*, 
etc. Para dar só um exemplo, é evidente que, se situarmos o princípio de 
prazer “diretamente a serviço das pulsões de morte” (5), a compulsão à 
repetição, mesmo tomada no sentido mais radical em que Freud a admite, 
não poderia ser situada “além do princípio de prazer” .

Estas duas questões, aliás, são estreitamente solidárias, pois um de
terminado tipo de resposta a uma delas não permite que se dê à outra uma 
resposta qualquer. As soluções propostas constituem uma variada gama, 
desde a tese que vê na compulsão à repetição um fator absolutamente ori
ginal até as tentativas para reduzi-la a mecanismos e a funções já reco
nhecidos.

A concepção de Edward Bibring ilustraria bem uma tentativa de so
lução mediana. Esse autor propõe a distinção entre uma tendência repetiti
va que define o id e uma tendência restitutiva que é uma função do ego. 
A primeira pode bem ser considerada “além do princípio de prazer” na 
medida em que as experiências repetidas são tão dolorosas como agradá
veis, mas nem por isso constitui um princípio oposto ao princípio de pra
zer. A tendência restitutiva é uma função que procura por diversos meios 
restabelecer a situação anterior ao traumatismo; utiliza os fenômenos re
petitivos em benefício do ego. Nesta perspectiva, Bibring propôs distin
guir os mecanismos de defesa em que o ego permanece sob o domínio da 
compulsão à repetição sem que haja solução da tensão interna, os proces
sos de ab-reação*, que, de forma imediata ou diferida, descarregam a ex
citação e, finalmente, mecanismos chamados de desimpedimento*, cuja 
“ ... função é dissolver progressivamente a tensão, mudando as condições 
internas que lhe dão origem”(6).

(1) Freud (S.), Analyse der Phobie eines fünfjãhrigen Knaben, 1909. G.W., VII, 355; 
S.E., X, 122; Fr., 180. 85
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(2) Cf. Freud (S.), Das õkonomische Problem des Masochismus, 1924. Passim.
(3) C f Freud (S.), Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. Passim.
(4) Freud (S.), G.W., XIV, 192; S.E., XX, 159; Fr., 88.
(5) Freud (S.), Jenseits des Lustprinzips, 1920. G. W., XIII, 69; S. E., XVIII, 63; Fr., 74.
(6) B ibring (E.), The Conception of the Repetition Compulsion, 1943, in Psychoanaly- 

tic Quarterly, XII, 486-519.

C O M P U L SÃ O , CO M PU LSIV O

= D.: Zwang, Zwangs-. — F.: compulsion, compulsionnel. — En.\ compulsion, 
compulsive. — Es.: compulsion, compulsivo. — /.: coazione, coattivo.

•  C lin icam ente falando, é o tipo  de  conduta que o su je ito  é levado  
a rea liza r  p o r  uma im posição interna. Um pen sam en to  (obsessão), 
uma ação, uma operação defensiva, m esm o uma seqüência com ple
xa de com portam entos, são qualificados de com pulsivos quando a sua 
não-realização é sen tida  com o tendo de acarre tar um au m ento  d e  an
gú stia .

■ 1. No vocabulário freudiano, Zwang é utilizado para designar uma força 
interna imperativa. A palavra é empregada a maior parte das vezes no 
quadro da neurose obsessiva. Implica, então, que o sujeito se sente cons
trangido por essa força a agir, a pensar de determinada maneira, e luta 
contra ela.

Às vezes, esta implicação não existe fora da neurose obsessiva. O su
jeito não se sente conscientemente em desacordo com os atos que, no en
tanto, ele realiza de acordo com protótipos inconscientes. É particularmente 
o caso daquilo a que Freud chama Wiederholungszwang (compulsão à 
repetição*) e Schicksalszwang (compulsão de destino) (ver: neurose de 
destino).

Para Freud, de um modo geral, o Zwang , tomado num sentido mais 
lato e mais fundamental do que aquele que tem na clínica da neurose 
obsessiva, trai o que há de mais radical na pulsão: “No inconsciente psí
quico, pode-se reconhecer a supremacia de uma compulsão à repetição pro
veniente das moções pulsionais e dependente verossimilmente da nature
za mais íntima das pulsões, suficientemente poderosa para situar-se aci
ma do princípio de prazer, atribuindo a certos aspectos de vida psíquica 
o seu caráter demoníaco...” (1 )

Este significado fundamental do Zwang , que o aparenta com uma es
pécie de fa tu m , encontra-se quando Freud fala do mito de Édipo, chegan
do a designar assim a palavra do oráculo, como o atesta esta passagem  
do Esboço de psicanálise (Abriss der Psychoanalyse, 1938): “ ... o Zwang  do 
oráculo, que deve ou deveria tornar o herói inocente, é um reconhecimen
to da implacabilidade do destino que condena todos os filhos a passarem 
pelo complexo de Édipo” (2 , a).

2. Em francês, as palavras compulsion, compulsionnel [assim como, em 
86  português, compulsão, compulsivo] têm a mesma origem latina (compelle-
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ré), de compelir: que impele, que constrange. Foram escolhidas para for
necer equivalentes do alemão Zwang. Mas, por outro lado, a clínica fran
cesa utilizava o termo obsession (obsessão) para designar pensamentos que 
o sujeito se sente obrigado a ter, pelos quais se sente literalmente asse
diado. Por isso, em certos casos, o termo Zwang  é traduzido por obses
são; assim, Zwangsneurose é traduzido por neurose obsessiva; Zwangsvors- 
tellung, por representação obsedante ou obsessão de... Em contrapartida, 
quando se trata de comportamentos, fala-se de compulsão, de ação com
pulsiva (Zwangshandlung), de compulsão à repetição, etc.

Notemos por fim que, pela sua raiz, compulsão se inscreve, em fran
cês [como em português], numa série, ao lado de pulsão* e de impulso. 
Entre compulsão e pulsão, este parentesco etimológico corresponde bem 
à noção freudiana de Zwang. Entre compulsão e impulso, o uso estabele
ce diferenças sensíveis. Impulso designa o aparecimento súbito, sentido 
como urgente, de uma tendência para realizar este ou aquele ato, este se 
efetuando fora de qualquer controle e geralmente sob o domínio da emo
ção; não se encontra nesse conceito nem a luta nem a complexidade da 
compulsão obsessiva, nem o caráter organizado segundo uma certa ence
nação fantasística da compulsão à repetição.

▲ (a) Cf. a passagem, já em uma carta a W. Fliess de 15-10-1897: “A lenda grega apreen
de um Zwang que cada um reconhece porque detectou a sua existência em si mesmo.” (3).

(1) Freud (S.), Das Unheimliche, 1919. G.W., XII, 251; S.E., XVII, 238; Fr., 191.
(2) Freud (S.), G.W., XVII, 119; S.E., XXIII, 192; Fr., 63.
(3) Freud (S.), Aus den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Al., 238; Ingl., 223; 

Fr., 198.

C O N D EN SA Ç Ã O

= D.: Verdichtung. — F.: condensation. — En.\ condensation. — Es.: condensación. 
— /.: condensazione.

•  Um dos m odos essenciais do funcionam ento dos processos incons
cien tes. Uma representação única represen ta  p o r  si só várias cadeias 
associa tivas, em  cuja in terseção  ela se  encontra. Do pon to  de vista  
econôm ico, é en tão in vestida  das energias que, ligadas a esta s  d ife
ren tes  cadeias, se  adicionam  nela.

Vem os operar a condensação no sin tom a e, de um m odo geral, 
nas d iversa s form ações do inconsciente. Foi no sonho que m elhor se  
evidenciou .

Traduz-se no sonho pelo  fa to  de o rela to  m anifesto , com parado  
com  o con teúdo la ten te , se r  lacônico: con stitu i uma tradução resu 
m ida. A condensação nem  p o r  isso  deve  ser  assim ilada a um resum o: 
se  cada elem ento m anifesto  é determ in ado p o r  várias significações 
la ten tes, inversam ente, cada uma destas pode encontrar-se em vários 
elem entos; p o r  outro lado, o elem ento m anifesto não representa  num 87
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m esm o rela to  cada uma das significações de que deriva , de m odo que  
não as su bsum e com o o faria um conceito .

■ A condensação foi inicialmente descrita por Freud, em A  interpreta
ção de sonhos {Die Traumdeutung, 1900), como um dos mecanismos fun
damentais por que se realiza o “trabalho do sonho” *. Ela pode se realizar 
por diferentes meios: um elemento (tema, pessoa, etc.) é conservado ape
nas porque está presente por diversas vezes em diferentes pensamentos 
do sonho (“ponto nodal”); diversos elementos podem ser reunidos numa 
unidade desarmônica (personagem compósita, por exemplo); ou, ainda, a 
condensação de diversas imagens pode chegar a atenuar os traços que não 
coincidem, para manter e reforçar apenas o ou os traços comuns (1).

O mecanismo de condensação, analisado no sonho, não é específico 
dele. Em A  psicopatologia da vida cotidiana {Zur Psychopathologie des All- 
tagslebens, 1901) e O chiste e as suas relações com o inconsciente {Der Witz 
und seine Beziehungzum Unbewussten, 1905), Freud estabelece que a con
densação é um dos elementos essenciais da técnica do chiste, do lapso, 
do esquecimento de palavras, etc.; em A  interpretação de sonhos, nota que 
o processo de condensação é particularmente sensível quando atinge as 
palavras (neologismos).

Como explicar a condensação? Podemos ver aí um efeito da censura 
e um meio de escapar dela. Se não temos a impressão de que ela seja efei
to da censura, como diz Freud “a censura tira também daí a sua vanta
gem ” (2); com efeito, a condensação complica a leitura do relato manifesto.

Mas, se o sonho procede por condensação, não é apenas para eludir 
a censura: a condensação é uma característica do pensamento inconscien
te. No processo primário, são realizadas as condições — energia livre*, 
não ligada; tendência para a identidade de percepção* — que permitem 
e favorecem a condensação. O desejo inconsciente será então imediata
mente submetido a ela, enquanto os pensamentos pré-conscientes, “atraí
dos para o inconsciente” , o serão secundariamente à ação da censura. É 
possível situar a fase em que se realiza a condensação? “Devemos prova
velmente considerá-la como um processo que se estende sobre o conjunto 
do percurso até a chegada à região das percepções, mas em geral contentar- 
nos-emos em supor que resulta de uma ação simultânea de todas as forças 
que intervém na formação do sonho.” (3)

Como o deslocamento*, a condensação é, para Freud, um processo 
que encontra o seu fundamento na hipótese econômica; à representação- 
encruzilhada vêm acrescentar-se as energias que foram deslocadas ao longo 
das diferentes cadeias associativas. Determinadas imagens, particularmen
te no sonho, só adquirem uma vivacidade muito especial na medida em 
que, produtos da condensação, estão fortemente investidas.

(1) Cf Freud (S.), G.W., V, 299-300; S.E., IV, 293-5; Fr., 220-2.
(2) Freud (S.), Vorlcsungcn zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. G.W., XI, 

176; S.E., XV, 173; Fr., 191.88



CONFLITO PSÍQUICO

(3) Freud(S.), Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905. G.W., V, 187-8;
S.E., VIII, 164; Fr., 191.

CO NFLITO  PSÍQ U IC O

= D.: psychischer Konflikt. — F.\ conflit psychique. — En.\ psychical conflict. —
Es.: conflicto psíquico. — I.: conflitto psichico.

•  Em psicanálise fala-se de conflito  quando, no su je ito , opõem -se  
exigências in ternas contrárias. O conflito  po d e  ser  m an ifesto  (entre 
um desejo  e uma exigência m oral, p o r  exem plo, ou en tre  do is sen ti
m en tos con traditórios) ou la ten te , poden do  es te  exprim ir-se de for
ma deformada no conflito m anifesto e traduzir-se particu larm ente p e 
la form ação de sintom as, desordens do com portam ento, perturbações  
do caráter, etc. A  psican álise  considera o conflito  com o con stitu tivo  
do ser  hum ano, e is to  em  d iversas p erspec tivas: conflito  en tre  o de
sejo  e a defesa, conflito  en tre os d iferen tes sis tem a s ou instâncias, 
conflitos en tre as pu lsões, e p o r  fim  o conflito edipiano, onde nâo ape
nas se defrontam  dese jos con trários, m as onde es te s  enfrentam  a in 
terdição.

m Desde as suas origens a psicanálise encontrou o conflito psíquico, e 
logo foi levada a fazer dele a noção central da teoria das neuroses. Estu
dos sobre a histeria (Studien über Hysterie, 1895) mostra como Freud en
contra no tratamento, à medida que se vai aproximando das recordações 
patogênicas, uma crescente resistência {ver esta palavra); essa resistência 
não é em si mesma mais do que a expressão atual de uma defesa intra- 
subjetiva contra representações que Freud designa como inconciliáveis 
(unvertrãglich). A partir de 1895-96, essa atividade defensiva é reconheci
da como o mecanismo principal na etiologia da histeria {ver: histeria de 
defesa), e generalizado às outras “psiconeuroses”, então designadas por 
“psiconeuroses de defesa” . O sintoma neurótico é definido como o produ
to de um compromisso entre dois grupos de representações que agem co
mo duas forças de sentido contrário, de maneira tão atual e imperiosa uma 
como a outra: "... o processo aqui descrito — conflito, recalque, substitui
ção sob a modalidade de uma formação de compromisso — renova-se em 
todos os sintomas psiconeuróticos” (1). De modo mais geral ainda, este 
processo reaparece atuando em fenômenos como o sonho, o ato falho, a 
lembrança encobridora, etc.

Embora o conflito seja indiscutivelmente um dado primordial da ex
periência psicanalítica, e seja relativamente fácil descrevê-lo nas suas mo
dalidades clínicas, é mais difícil apresentar a seu respeito uma teoria me- 
tapsicológica. Ao longo de toda a obra freudiana, o problema do funda
mento último do conflito recebeu soluções diferentes. Conviría começar 
notando que é possível explicar o conflito em dois níveis relativamente 
distintos: ao nível tópico*, como conflito entre sistemas ou instâncias, e 
ao nível econômico-dinâmico, como conflito entre pulsões. Para Freud, 8 9
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este segundo tipo de explicação é o mais radical, mas a articulação dos 
dois níveis é muitas vezes difícil de estabelecer, pois uma determinada 
instância, parte envolvida no conflito, não corresponde necessariamente 
a um tipo específico de pulsões.

Do ponto de vista tópico, no quadro da primeira teoria metapsicológi- 
ca, o conflito pode ser reconduzido esquematicamente à oposição dos sis
temas Ics, por um lado, e Pcs/Cs, por outro, separados pela censura*; es
ta oposição corresponde igualmente à dualidade do princípio de prazer e 
do princípio de realidade, em que o segundo procura garantir a sua supe
rioridade sobre o primeiro. Pode-se dizer que as duas forças em conflito 
são então para Freud a sexualidade* e uma instância recalcadora que com
preende designadamente as aspirações éticas e estéticas da personalida
de, pois o motivo do recalque reside em características específicas das re
presentações sexuais que as tornariam inconciliáveis com o “ego” * e ge
radoras de desprazer para este.

Só bastante tarde Freud procurou um suporte pulsional para a instân
cia recalcadora. Supõe-se então que o dualismo das pulsões sexuais* e das 
pulsões de autoconservação* (definidas como “pulsões do ego”) seja o subs
trato do conflito psíquico, “ ...o  pensamento psicanalítico deve admitir que 
[certas] representações entraram em oposição com outras, mais fortes do 
que elas, representações para as quais utilizamos o conceito englobante de 
‘ego’, que, conforme os casos, é composto de modo diferente; as primeiras 
representações são por isso recalcadas. Mas de onde provirá esta oposição, 
que provoca o recalcamento, entre o ego e certos grupos de representa
ções? [...] A nossa atenção foi atraída pela importância das pulsões para a 
vida representativa; aprendemos que cada pulsão procura impor-se animando 
as representações que estão em conformidade com as suas metas. Estas 
pulsões nem sempre se conciliam; muitas vezes redundam em conflito de 
interesses; as oposições das representações não são mais do que a expres
são das lutas entre as diferentes pulsões...” (2) No entanto, é evidente que, 
mesmo na fase do pensamento freudiano em que existe uma coincidência 
entre a instância defensiva do ego e um tipo determinado de pulsões, a opo
sição última “fome-amor” só se exprime nas modalidades concretas do con
flito através de uma série de mediações muito difíceis de precisar.

Numa fase ulterior, a segunda tópica vem fornecer um modelo da per
sonalidade mais diversificado e mais próximo dessas modalidades concre
tas: conflitos entre instâncias, conflitos interiores a determinada instância, 
por exemplo entre os pólos de identificação paterno e materno, que podem 
ser encontrados no superego.

O novo dualismo pulsional invocado por Freud, o das pulsões de vida* 
e das pulsões de morte*, parecia dever fornecer, pela oposição radical que 
põe em jogo, um fundamento para a teoria do conflito. Na realidade, esta
mos muito longe de encontrar tal sobreposição entre o plano dos princípios 
últimos, Eros e pulsão de morte, e a dinâmica concreta do conflito {sobre 
este ponto ver: pulsões de morte). Nem por isso a noção de conflito deixa 
de ser renovada:90
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1) Vemos cada vez melhor as forças pulsionais animarem as diferentes 
instâncias (por exemplo, Freud descreve o superego como sádico); mesmo 
que nenhuma delas se veja afetada por um único tipo de pulsão.

2) As pulsões de vida parecem abranger a maior parte das oposições 
conflituais precedentemente ressaltadas por Freud a partir da clínica: "... a 
oposição entre pulsões de autoconservação e pulsões de conservação da es
pécie, tal como a outra oposição entre amor do ego e amor objetai, situa-se 
também no quadro do Eros” (3a).

3) Mais do que como um pólo de conflito, a pulsão de morte é, às ve
zes, interpretada por Freud como o próprio princípio de combate, como o 
vsíxoç (discórdia) que já Empédocles opunha ao amor (cpi í̂a).

É assim que ele chega a especificar uma “tendência para o conflito”, 
fator variável cuja intervenção faria com que a bissexualidade própria do 
ser humano se transformasse em certos casos num conflito entre exigên
cias rigorosamente inconciliáveis, ao passo que na ausência desse fator 
nada deveria impedir as tendências homossexuais e heterossexuais de se 
realizarem numa solução equilibrada.

Na mesma linha de pensamento podemos interpretar o papel que Freud 
atribui ao conceito de fusão das pulsões. Esta não designa apenas uma do
sagem de proporção variável de sexualidade e agressividade: a pulsão de 
morte introduz por si mesma a desfusão (ver: fusão — desfusão).

★

Se tivermos uma visão de conjunto da evolução das representações ela
boradas por Freud do conflito, ficaremos impressionados, por um lado, pe
lo fato de ele procurar sempre reconduzir este a um dualismo irredutível 
que, em última análise, só uma oposição quase mítica entre duas grandes 
forças contrárias pode fundamentar; por outro lado, pelo fato de um dos 
pólos do conflito continuar sendo a sexualidade*, embora o outro seja pro
curado em realidades mutáveis (“ego”, “pulsões do ego”, “pulsões de mor
te”). Desde o início da sua obra (ver: sedução), mas ainda no Esboço de psi
canálise (Abriss der Psychoanalyse, 1938), Freud insiste na ligação intrínse
ca que deve existir entre a sexualidade e o conflito. É claro que se pode 
apresentar deste um modelo teórico abstrato, suscetível de se aplicar a “qual
quer reivindicação pulsional”, mas “... a observação mostra-nos regularmen
te, até onde pode alcançar o nosso julgamento, que as excitações a que é 
atribuído o papel patogênico provêm das pulsões parciais da vida sexual”
(3b). Qual é a justificação teórica última desse privilégio reconhecido à se
xualidade no conflito? A questão é deixada pendente por Freud, que indi
cou em diversos momentos da sua obra as características temporais pró
prias da sexualidade humana que fazem com que o “ponto fraco da organi
zação do ego se ache na sua relação com a função sexual” (3c).

Qualquer aprofundamento da questão do conflito psíquico não podería 
deixar de desembocar, para o psicanalista, naquilo que para o sujeito hu
mano constitui o conflito nuclear: o complexo de Édipo*. Neste, o conflito, 91
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antes de ser conflito defensivo, já está inscrito de forma pré-subjetiva co
mo conjunção dialética e originária do desejo e da interdição.

O complexo de Édipo, na medida em que constitui o dado inelutável 
e primordial que orienta o campo interpsicológico da criança, podería ser 
encontrado por trás das modalidades mais diversas do conflito defensivo 
(por exemplo, na relação do ego com o superego). De modo mais radical, 
se fizermos dele uma estrutura em que o sujeito deve encontrar seu lugar, 
o conflito aparecerá como já presente, anteriormente ao jogo das pulsões 
e das defesas, jogo que constituirá o conflito psíquico próprio a cada in
divíduo.

(1) Freud(S.), Über Deckerinnerungen, 1899. G.W., I, 537; S.E., III, 308.
(2) Freud(S.), Die psychogene Sehstõrung in psychoanalytischer Auffassung, 1910. G.W., 

VIII, 97; S.E., XI, 213.
(3) Freud(S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. — d) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 148; 

Fr., 8 . -  b) G.W., XVII, 112; S.E., XXIII, 186; Fr., 55-6. -  c) G.W., XVII, 113; S.E., XXIII, 
186; Fr., 57.

CO NFO RM E AO EGO

= D.: Ichgerecht. — F.: conforme au moi. — En.: egosyntonic. — Es.: concorde 
con el yo. — corrispondente alFio ou egosintonico.

•  Term o que qualifica pu lsões, representações aceitáveis pelo  ego, 
is to  é, com patíveis com a sua integridade e as suas exigências.

■ Encontra-se por vezes este termo nos escritos de Freud (cf. , por exem
plo, 1, 2). Explicita a idéia de que o conflito psíquico não opõe o ego in abs- 
tracto a todas as pulsões. Há duas categorias de pulsões, umas compatíveis 
com o ego (pulsões do ego*) e outras opostas ao ego {ichwidrig) ou não con
formes (nicht ichgerecht), e conseqüentemente recalcadas. No quadro da pri
meira teoria das pulsões, embora, por definição, as pulsões do ego sejam 
conformes ao ego, as pulsões sexuais são votadas ao recalcamento quando 
se revelam inconciliáveis com o ego.

A expressão “conforme ao ego” implica uma noção de ego* como to
talidade, integridade, ideal, tal como é definida, por exemplo, em Sobre o 
narcisismo: uma introdução {ZurEinführung des Narzissmus, 1914) {ver: ego). 
Tal implicação encontra-se também no uso que E. Jones faz desta palavra: 
contrapõe as tendências egosyntonic e ego-dystonic segundo sejam ou não “de 
harmonia, compatíveis, coerentes com as normas do se lf” (3).

(1) Cf. Freud (S.), “Psychoanalyse” und “Libidotheorie”, 1923. G.W., XIII, 222; S.E., 
XVIII, 246.

(2) Cf Freud (S.), Zur Einfübrung des Narzissmus, 1914. G.W., X, 167; S.E., XIV, 99.
(3) Jones (E.), Papers on Psycho-Analysis, Baillière, Londres, 5? ed., 1950, 497.92
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CO NSCIÊNCIA (PSICOLÓGICA)

= A) D.: Bewusstheit. — F.: conscience psychologique. — En.: the attribute (ou 
the fact) of being conscious, being conscious. — Es.: el estar consciente. — 

consapevolezza.
B) D. : Bewusstsein. — F.: conscience psychologique. — En.\ consciousness. — 
Es. : conciencia psicológica. — coscienza.

•  A) No sentido descritivo: qualidade m om entânea que caracteriza  
as percepções externas e in ternas no conjunto dos fenôm enos p s í
quicos.

B) Segundo a teoria m etapsicológica de Freud, a consciência seria 
função de um sistem a, o sistem a percepção-consciência (Pc-Cs).

Do ponto de vista  tópico, o sistem a percepção-consciência está si
tuado na periferia do aparelho psíquico, recebendo ao m esm o tem po  
as informações do m undo ex terior e as proven ien tes do in terior, isto  
é, as sensações que se inscrevem  na série desprazer-prazer e as revi- 
vescências m nésicas. M uitas vezes Freud liga a função percepção- 
consciência ao sistem a pré-consciente, então designado com o sistem a  
pré-conscien te-conscien te  (Pcs-Cs).

Do ponto de vista funcional, o sistem a percepção-consciência opõe- 
se  aos sistem as de traços m nésicos que são o inconsciente e o pré- 
consciente: nele não se inscreve qualquer traço durável das excitações. 
Do ponto de vista econômico, caracteriza-se pelo fato de dispor de uma 
energia livrem en te m óvel, su scetível de sobre-investir es te  ou aquele 
elem ento (mecanismo da atenção).

A  consciência desem penha um papel im portan te na dinâmica do 
conflito (evitação consciente do desagradável, regulação m ais discri- 
m inadora do princípio de prazer) e do tratam ento (função e lim ite da 
tom ada de consciência), m as não pode ser  definida com o um dos pó 
los em  jogo no conflito defensivo (a).

■ A teoria psicanalítica se constituiu recusando definir o campo do psi- 
quismo pela consciência, mas nem por isso considerou a consciência como 
um fenômeno não essencial. Neste sentido, Freud ridicularizou a pre
tensão de determinadas tendências da psicologia: “Uma tendência extre
ma, como por exemplo a do behaviorismo, nascida na América, pensa 
poder estabelecer uma psicologia que não tenha em conta este fato fun
damental!” (\à)

Freud considera a consciência um dado da experiência individual que 
se oferece à intuição imediata, e não renova a sua descrição. Trata-se de 
"... um fato sem equivalente que nem se pode explicar nem se pode des
crever [...]. No entanto, quando se fala de consciência, todos sabem imedia
tamente, por experiência, do que se trata” (lè).

Esta tese dupla — a consciência não fornece mais do que uma visão 
lacunar dos nossos processos psíquicos, pois eles são na sua maioria incons
cientes; e não é de modo nenhum indiferente que um fenômeno seja ou não 
consciente — exige uma teoria da consciência que determine a sua função 
e o seu lugar. 93
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Desde o primeiro modelo metapsicológico de Freud, estão presentes 
duas afirmações essenciais. Por um lado assimila a consciência à percep
ção, e vê a essência desta na capacidade de receber as qualidades sensíveis. 
Por outro lado, entrega a um sistema (o sistema w ou W), autônomo em 
relação ao conjunto do psiquismo, cujos princípios de funcionamento são 
puramente quantitativos, essa função percepção-consciência: "A consciên
cia nos dá aquilo a que se chama qualidades, sensações muito variadas de 
diferença, e cuja diferença depende das relações com o mundo exterior. Nesta 
diferença encontram-se séries, similaridades, etc., mas nada se encontra 
de propriamente quantitativo.” (2a)

A primeira destas teses será mantida ao longo de toda a obra. “A cons
ciência é, na nossa opinião, a fase subjetiva de uma parte dos processos 
físicos que se produzem no sistema neurônico, nomeadamente os proces
sos perceptivos...” (2b) No fenômeno da consciência essa tese dá uma prio
ridade à percepção, e principalmente à percepção do mundo exterior: “O aces
so à consciência está antes de mais nada ligado às percepções que os 
nossos órgãos sensoriais recebem do mundo exterior/’ (lc) Na teoria da 
prova de realidade*, verifica-se uma sinonímia significativa entre os ter
mos índice de qualidade, índice de percepção e índice de realidade (2c). 
De início, existe uma “equação percepção-realidade (mundo exterior)” (1 d). 
A  consciência dos fenômenos psíquicos é também inseparável da percepção 
de qualidades: a consciência não é mais do que “... um órgão sensorial 
para a percepção das qualidades psíquicas” (3a). Ela percebe os estados 
de tensão pulsional e as descargas de excitação, sob a forma das qualida
des desprazer-prazer. Mas o problema mais difícil é colocado pela consciên
cia daquilo a que Freud chama “processos de pensamento”, entendendo 
por isso tanto a revivescência das recordações como o raciocínio e, de um 
modo geral, todos os processos em que entrem em jogo “representações”*. 
Ao longo de toda a sua obra, Freud manteve uma teoria que faz com que 
a tomada de consciência dos processos de pensamento dependa da sua as
sociação com “restos verbais” (Wortreste) (ver: representação de coisa, re
presentação de palavra). Estes (em virtude do caráter de nova percepção 
que se liga à sua reativação — as palavras rememoradas são, pelo menos 
em esboço, re-pronunciadas) (2d) permitem à consciência encontrar uma 
espécie de ponto de enraizamento a partir do qual a sua energia de sobre- 
investimento* pode irradiar: “Para que seja conferida uma qualidade [aos 
processos de pensamento], estes são associados, no homem, às recordações 
verbais, cujos restos qualitativos são suficientes para atrair a atenção da 
consciência; a partir daí um novo investimento móvel se dirige para o pen
samento.” (3b)

Esta ligação da consciência com a percepção levou Freud a reuni-las 
a maior parte das vezes num sistema único, que ele chamou em Projeto pa
ra uma psicologia científica (Entwurf einer Psychologie, 1895) pelo nome de 
sistema w, e que iria denominar, a partir dos trabalhos metapsicológicos 
de 1915, “percepção-consciência”* (Pc-Cs). A separação entre esse siste
ma e todos os que são lugar de inscrição de traços mnésicos* (Pcs e Ics)94
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fundamenta-se por uma espécie de dedução lógica numa idéia já desenvol
vida por Breuer em Considerações teóricas (Theoretisches, 1895): “... um só 
e mesmo órgão não pode satisfazer estas duas condições contraditórias”, 
restaurar o mais rapidamente possível o statu quo ante para poder acolher 
novas percepções e armazenar impressões para poder reproduzi-las (4).
Freud completará mais tarde esta idéia com uma fórmula que pretende ex
plicar a aparição “inexplicável” da consciência: ela aparece no sistema
perceptivo em lugar dos traços duradouros” (5a).

★

A situação tópica* da consciência não deixa de levantar dificuldades.
Se, no Projeto, ela é situada “nos níveis superiores” do sistema, logo a sua 
junção íntima com a percepção fará com que seja colocada por Freud na 
periferia entre o mundo exterior e os sistemas mnésicos: “O aparelho per
ceptivo psíquico compreende duas camadas: uma externa, o pára-excitações, 
destinado a reduzir a amplitude das excitações que chegam de fora, e a ou
tra, por trás desta, superfície receptiva de excitações, o sistema Pc-Cs.”
(56) (ver: pára-excitações) Esta situação periférica prefigura a que é desti
nada ao ego; em O ego e o id (Das Ich und das E s , 1923) Freud vê no sistema 
Pc-Cs o “núcleo do ego” (6a): “ . . .o ego é a parte do id que é modificada 
pela influência direta do mundo exterior através de Pc-Cs; de certo modo 
é uma continuação da diferenciação superficial” (66) (ver: ego).

Do ponto de vista econômico*, a consciência não deixou de colocar um 
problema específico para Freud. Com efeito, a consciência é um fenômeno 
qualitativo despertado pela percepção das qualidades sensoriais; os fenô
menos quantitativos de tensão e distensão tomam-se conscientes unicamente 
sob forma qualitativa. Mas, por outro lado, uma função como a atenção, 
eminentemente ligada à consciência com o que ela parece implicar de mais 
e de menos intensidade, ou então um processo como o acesso à consciência 
(Bewusstwerden), que desempenha um papel tão importante no tratamento, 
exigem uma interpretação em termos econômicos. Freud apresenta a hipó
tese de a energia da atenção, que, por exemplo, “sobre-investe” uma per
cepção, ser uma energia proveniente do ego (Entwurf), ou do sistema Pc 
(Traumdeutung), e orientada pelos indicadores qualitativos fornecidos pela 
consciência: “A regra biológica da atenção enuncia-se assim para o ego: 
quando aparece um indicador de realidade, o investimento de uma percep
ção que está simultaneamente presente deve ser sobre-investido.” (2é)

Do mesmo modo, a atenção que se liga aos processos de pensamentos 
permite uma regulação mais precisa destes do que a que é só fornecida pe
lo princípio de prazer. “Vemos que a percepção pelos nossos órgãos senso
riais tem como resultado dirigir um investimento da atenção para os cami
nhos ao longo dos quais se desdobra a excitação sensorial aferente; a exci
tação qualitativa do sistema Pc serve de regulador para o escoamento da 
quantidade móvel no aparelho psíquico. Podemos considerar que este ór
gão superior dos sentidos que é o sistema Cs funciona da mesma maneira. 9 5
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Com a percepção de novas qualidades, ele contribui ainda para orientar e 
repartir de forma apropriada as quantidades de investimento móvel." (3c) 
{ver: energia livre—energia ligada; sobre-investimento)

Por fim, do ponto de vista dinâmico*, podemos notar uma certa evolu
ção quanto à importância atribuída por Freud ao fator consciência, quer 
no processo defensivo, quer na eficácia do tratamento. Sem querer refazer 
esta evolução, podemos indicar alguns de seus elementos:

1? Um mecanismo como o do recalcamento é concebido nos inícios da 
psicanálise como uma rejeição intencional ainda próxima do mecanismo da 
atenção: “A divagem da consciência nestes casos de histeria adquirida é 
[...] uma divagem voluntária, intencional, ou pelo menos muitas vezes in
troduzida por um ato de livre vontade..." (7)

Sabemos que a ênfase cada vez maior dada ao caráter pelo menos par
cialmente inconsciente das defesas e da resistência que se exprimem no 
tratamento irá conduzir Freud à remodelação da noção de ego e à sua se
gunda teoria do aparelho psíquico.

2? Uma etapa importante dessa evolução é assinalada pelos escritos 
metapsicológicos de 1915, em que Freud enuncia que "... o fato de ser cons
ciente, única característica dos processos psíquicos que nos é dada de for
ma imediata, não é de forma alguma capaz de fornecer um critério de dis
tinção entre sistemas" (8o). Freud não pretende assim renunciar à idéia de 
que a consciência deve ser atribuída a um sistema, a um verdadeiro “ór
gão" especializado; mas indica que a capacidade de acesso à consciência 
não basta para caracterizar a posição tópica de determinado conteúdo no 
sistema pré-consciente ou no sistema inconsciente: “Na medida em que de
sejamos abrir caminho para uma concepção metapsicológica da vida psí
quica, precisamos aprender a emancipar-nos da importância atribuída ao 
sintoma ‘estar consciente'." (8b, /3)

3? Na teoria do tratamento, a problemática da tomada de consciência 
e da sua eficácia permaneceu um tema primordial de reflexão. Convém aqui 
apreciarmos a importância relativa e o jogo combinado dos diferentes fato
res que intervém no tratamento: rememoração e construção, repetição na 
transferência e perlaboração, e finalmente interpretação, cujo impacto não 
se limita a uma comunicação consciente na medida em que conduz a remo
delações estruturais. “O tratamento psicanalítico edifica-se sobre a influência 
do Cs no Ics, e mostra-nos em todo caso que esta tarefa, por mais árdua 
que seja, não é impossível." (8c) Mas, por outro lado, Freud enfatizou cada 
vez mais o fato de que não bastava comunicar ao doente a interpretação, 
mesmo que inteiramente adequada, de determinada fantasia* inconscien
te, para induzir a remodelações estruturais: “Se comunicamos a um paciente 
uma representação que ele outrora recalcou mas que adivinhamos, isso em 
nada altera, primeiramente, seu estado psíquico. Antes de mais nada, isso 
não dissipa o recalcamento nem anula os seus efeitos..." (8d)

A passagem à consciência não implica por si só uma verdadeira inte
gração do recalcado no sistema pré-consciente; deve ser completada por 

9 6  todo um trabalho que dissipe as resistências que impedem a comunicação
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entre os sistemas inconsciente e pré-consciente, e capaz de estabelecer uma 
ligação cada vez mais estreita entre os traços mnésicos inconscientes e a 
sua verbalização. Só no fim deste trabalho se podem juntar “...o  fato de 
ter ouvido e o de ter vivido [que] são de natureza psicológica absolutamen
te diferente, mesmo quando o seu conteúdo é o mesmo” (8 )̂. É o tempo 
da perlaboração* que permite essa integração progressiva ao pré-consciente.

▲ (a) O adjetivo bewusst significa consciente quer no sentido ativo (consciente de), quer no
sentido passivo (qualidade do que é objeto de consciência). A língua alemã dispõe de vários 
substantivos formados a partir de bewusst Bewusstheit = a qualidade de ser objeto de consciên
cia, que propomos que se traduza por “o fato de ser consciente”. Bewusstsein = a consciência 
como realidade psicológica e designando mais a atividade, a função (a consciência moral é de
signada por um termo inteiramente diferente: das Gewissen). Das Bewusste = o consciente de
signando mais um tipo de conteúdos, oposto aos conteúdos pré-conscientes e inconscientes. 
Das Bewusstwerden = o “tornar-se consciente” de determinada representação, que traduzimos 
por “acesso à consciência”. Das Bewusstmachen = o fato de tornar consciente determinado 
conteúdo.

(13) Note-se, a propósito, que a designação dos sistemas na primeira teoria do aparelho 
psíquico está centrada na referência à consciência: inconsciente, pré-consdente, consciente.

(1) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. -  a) G.W., XVII, 79, n; S.E., XXIII, 157, 
n.; Fr., 18, n. -  b) G.W., XVII, 79; S.E., XXIII, 157; Fr., 18. -  c) G.W., XVII, 83; S.E., 
XXIII, 161; Fr., 24. -  d) G.W., XVII, 84; S.E., XXIII, 162; Fr., 25.

(2) Freud (S.), Aus den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. — d) Al., 393; Ingl., 369; 
Fr., 328. -  b) Al., 396; Ingl., 373; Fr., 331. -  c) Cf. Al., 373-466; Ingl., 348-445; Fr., 307-96. 
- d )  Cf. Al., 443-4; Ingl., 421-2; Fr., 375-6. -  e) Al., 451; Ingl., 428-9; Fr., 382.

(3) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. — a) G.W., II-III, 620; S.E., V, 615; Fr., 500.
-  b) G.W., II-III, 622; S.E., V, 617; Fr., 502. -  c) G.W., II-III, 621; S.E., V, 616; Fr., 501.

(4) Cf. Breuer (J.), Theoretisches, in Studien über Hysterie, 1895. Al., 164; S.E., II, 188-9, 
n.; Fr., 149-50, n.

(5) Freud (S.), Notiz über den “Wunderblock”, 1925. -  d) G.W., XIV, 4-5; S.E., XIX, 
228. -  b) G.W., XIV, 6; S.E., XIX, 230.

(6) Freud (S.). -  a) G.W., XIII, 251; S.E., XIX, 24; Fr., 178. -  b) G.W., XIII, 252; 
S.E., XIX, 25; Fr., 179.

(7) Freud (S.), Studien über Hysterie, 1895. G.W., I, 182; S.E., II, 123; Fr., 96.
(8) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. -  a) G.W., X, 291; S.E., XIV, 192; Fr., 139. -

b) G.W., X, 291; S.E., XIV, 192; Fr., 139. -  c) G.W., X, 293; S.E., XIV, 193; Fr., 141. -
d) G.W., X, 274; S.E., XIV, 193; Fr., 141. -  d) G.W., X, 274; S.E., XIV, 175; Fr., 109-10.
-  é) G.W., X, 275; S.E., XIV, 175-6; Fr., 110.

CO NSTRUÇÃO

= D.: K onstruktion. — F.: construction. — En. \ construction. — Es.: construcción.
— /.: construzione.

•  Term o proposto  p o r  F reud  para designar um a elaboração do ana
lista  m ais ex tensiva  e m ais d is ta n te  do m ateria l que a in terpretação , 
e essencia lm ente destinada a reco n stitu ir  n os seu s aspectos s im u lta 
neam ente reais e fantasísticos uma parte  da história in fan til do sujeito . 9 7
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■ É difícil, e talvez pouco desejável, conservar o sentido relativamente 
restrito que Freud atribui ao termo “construção” em Construções na análi
se (Konstruktionen in der Analyse, 1937). Neste artigo, Freud pretende aci
ma de tudo destacar a dificuldade existente em satisfazer o objetivo ideal 
do tratamento, isto é, em obter uma rememoração total com a eliminação 
da amnésia infantil*: o analista é levado a elaborar verdadeiras “constru
ções” e a propô-las ao paciente, o que, de resto, nos casos favoráveis (quando 
a construção é precisa, e comunicada no momento em que o paciente está 
preparado para acolhê-la), pode fazer ressurgir a recordação ou fragmen
tos de recordações recalcadas (1). Mesmo quando não produz esse efeito, 
a construção tem, segundo Freud, uma eficácia terapêutica: “Freqüente- 
mente não conseguimos levar o paciente a recordar-se do recalcado. Obte
mos em lugar disso, se tivermos conduzido corretamente a análise, uma 
firme convicção da verdade da construção, convicção que tem o mesmo efei
to terapêutico de uma lembrança reencontrada.” (2)

★

A idéia particularmente interessante expressa pelo termo “construção” 
não pode ser reduzida ao uso quase técnico que Freud faz dele no seu arti
go de 1937. Aliás, poderiamos encontrar na sua obra muitas indicações que 
atestam que o tema de uma construção, de uma organização do material, 
está presente desde o início, e sob diversos aspectos. Ao mesmo tempo que 
descobre o inconsciente, Freud descreve-o como uma organização que a 
cura deve permitir reconstituir. No discurso do paciente, com efeito, “ ... o 
conjunto da massa, espacialmente dispersa, do material patogênico é esti
cada através de uma fenda estreita e chega assim à consciência como divi
dida em fragmentos ou tiras. A tarefa do psicoterapeuta é recompor a par
tir daí a organização suposta. Para quem gosta de comparações, podemos 
evocar aqui um jogo de paciência” (3).

Em Uma criança é espancada (Ein K ind wird geschlagen, 1919), é toda 
a evolução de uma fantasia que Freud tenta reconstituir; certos momentos 
dessa evolução são como que essencialmente inacessíveis à recordação, mas 
há uma verdadeira lógica interna que torna necessário supor a sua existên
cia e reconstituí-los.

De um modo mais geral, não se pode falar apenas de construção pelo 
analista ou no decorrer do tratamento: a concepção freudiana da fantasia 
supõe que esta seja também um modo de elaboração pelo sujeito, uma cons
trução que encontra um apoio parcial na realidade, como bem ilustra a exis
tência das “teprias” sexuais infantis. Finalmente, é todo o problema das 
estruturas inconscientes e da estruturação pelo tratamento que é levantado 
pelo termo “construção”.

(1) Cf. Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 103-4; S.E., XXIII, 178; 
Fr., 46-7.

(2) Freud (S.), Konstruktionen in der Analy se, 1937. G.W., XVI, 53; S.E., XXIII, 265-6.98
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(3) Freud (S.), Zur Psychotherapie der Hysterie, in Studien über Hysterie, 1895. G.W., I, 
296; S.E., II, 291; Fr., 236.

CO NTEÚDO  L A T E N T E

= D.: latenter Inhalt. — F. \ contenu latent. — En.\ latent content. — Es.: contenido 
latente. — /.: contenuto latente.

•  C onjunto de significações a que chega a análise de um a produção  
do inconsciente, particu larm en te  do sonho. Uma vez decifrado, o so
n h o  deixa de aparecer com o um a narrativa  em  im agens para se tor
n a r  um a organização de pensam en tos, um  discurso, que exprim e um  
ou vários desejos.

■ Pode-se entender a expressão “conteúdo latente” num sentido amplo, 
como o conjunto daquilo que a análise vai sucessivamente revelando (asso
ciações do analisando, interpretações do analista); o conteúdo latente de um 
sonho seria então constituído por restos diurnos, recordações da infância, 
impressões corporais, alusões à situação transferenciai, etc.

Num sentido mais restrito, o conteúdo latente designaria, por oposição 
ao conteúdo manifesto — lacunar e mentiroso —, a tradução integral e ve
rídica da palavra do sonhante, a expressão adequada do seu desejo. 0  con
teúdo manifesto (que Freud designa muitas vezes apenas pelo termo “con
teúdo”) é a versão mutilada, o conteúdo latente (igualmente chamado “pen
samentos” ou “pensamentos latentes” do sonho) descoberto pelo analista 
é a versão correta: eles “... aparecem para nós como duas apresentações 
do mesmo conteúdo em duas línguas diferentes, ou, melhor dito, o conteú
do do sonho se apresenta como uma transferência dos pensamentos do so
nho para um outro modo de expressão cujos sinais e leis de composição 
temos de aprender a conhecer, pela comparação do original com a tradu
ção. Os pensamentos do sonho nos são imediatamente compreensíveis lo
go que deles tomamos conhecimento” (1 a).

Segundo Freud, o conteúdo latente é anterior ao conteúdo manifesto, 
e o trabalho do sonho transforma um no outro e, neste sentido, “nunca é 
criador” (2). Isto não significa que o analista possa redescobrir tudo — “Nos 
sonhos mais bem interpretados somos muitas vezes obrigados a deixar um 
ponto na sombra [...]. E esse o umbigo do sonho” (1Z>) — nem, conseqüen- 
temente, que ele possa ter assim uma interpretação definitiva de um sonho 
(ver: sobre-interpretação).

(1) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. -  a) G.W., II-III, 283; S.E., IV, 277; Fr., 207. 
-  b) G.W., II-III, 530; S.E., V, 525; Fr., 433.

(2) Freud (S.), Über den Traum, 1901. G.W., II-III, 680; S.E., V, 667; Fr., 112.
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CONTEÚDO MANIFESTO

C O N TEÚ D O  M A N IFEST O

= D.: manifester Inhalt. — F.: contenu manifeste. — En.\ manifest content. — 
Es.: contenido manifesto. — /.: contenuto manifesto.

•  Designa o sonho a n tes de ser  su b m etid o  à investigação analítica, 
ta l com o aparece ao sonhan te  que o relata. P or ex tensão , fala-se do  
con teúdo  m a n ifesto  de qualquer produção verbalizada  —  desd e  a fa n 
tasia à obra literária  —  que se  p re ten d e  in terp re ta r  segundo  o m é 
todo  analítico.

■ A expressão “conteúdo manifesto” é introduzida por Freud em A  in
terpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900) em correlação com “con
teúdo latente”. Freqüentemente o termo “conteúdo”, sem qualificativo, é 
usado no mesmo sentido e contraposto a “pensamentos (ou pensamentos 
latentes) do sonho”. Para Freud, o conteúdo manifesto é o produto do tra
balho do sonho e o conteúdo latente o do trabalho inverso, o da interpretação.

Houve quem criticasse essa concepção de um ponto de vista fenome- 
nológico: para Politzer, o sonho, estritamente falando, teria apenas um con
teúdo. O que Freud entende por conteúdo manifesto constituiría o relato 
descritivo que o sujeito faz do seu sonho num momento em que não tem 
à sua disposição todas as significações que o seu sonho exprime (1).

(1) Cf. Politzer (G.), Critique des fondements de la psychologie, Rieder, Paris, 1928.

C O N T R A C A T E X IA

Ver: C o n tra -in v estim en to

C O N T R A -IN V ESTIM EN TO

= D.: Gegenbesetzung. — F.: contre-investissement. — En.\ anticathexis. — Es.: 
contra-carga. — controcarica ou controinvestimento.

•  P rocesso econôm ico postu lado  p o r  F reud  com o su p o rte  de n u m e 
rosas a tividades defensivas do ego. C onsiste no  in ves tim e n to  pelo  ego 
de representações, s is tem a s de  representações, a titudes, etc ., su sce tí
veis de criarem  obstáculo  para o acesso à consciência e à m otilidade  
das representações e desejos inconscien tes.

O term o pode igualm ente designar o resu ltado  m ais ou m enos p er
m a n en te  desse  processo.

■ A noção de contra-investimento é invocada por Freud principalmente 
no quadro da sua teoria econômica do recalque. As representações a recal
car, na medida em que são investidas constantemente pela pulsão e ten- 

1 0 0  dem incessantemente a irromper na consciência, só podem ser mantidas
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no inconsciente se uma força igualmente constante se exercer em sentido 
contrário. Em geral, o recalque supõe, portanto, dois processos econômi
cos que mutuamente se implicam:

1) retraimento pelo sistema Pcs do investimento até então ligado a de
terminada representação desagradável (desinvestimento);

2) contra-investimento, utilizando a energia que a operação precedente 
tomou disponível.

Aqui se coloca a questão de saber o que é escolhido como objeto do 
contra-investimento. Convém notar que o contra-investimento tem como 
resultado manter uma representação no sistema de onde provém a energia 
pulsional. Trata-se, pois, do investimento de um elemento do sistema pré- 
consciente-consciente que impede o aparecimento, em seu lugar, da re
presentação recalcada. O elemento contra-investido pode ser de diversas 
naturezas: um simples derivado* da representação inconsciente (forma
ção substitutiva, por exemplo o animal fóbico que é objeto de vigilância 
especial e destinado a manter recalcados o desejo inconsciente e as fanta
sias conexas), ou um elemento que se opõe diretamente a ela (formação 
reativa, por exemplo a solicitude exagerada de uma mãe pelos filhos 
encobrindo desejos agressivos; a preocupação de limpeza que vem lutar con
tra tendências anais).

Por outro lado, o que é contra-investido pode ser tanto uma represen
tação como uma situação, um comportamento, um traço do caráter, etc., 
continuando o objetivo a ser sempre manter da forma mais constante pos
sível o recalque. Nesta medida, a noção de contra-investimento exprime 
o aspecto econômico da noção dinâmica de defesa do ego; explica a estabi
lidade do sintoma que, segundo a expressão de Freud, é “mantido dos dois 
lados ao mesmo tempo”. A indestrutibilidade do desejo inconsciente opõe- 
se a rigidez relativa das estruturas defensivas do ego, que exige um perma
nente dispêndio de energia.

A noção de contra-investimento não é apenas utilizável em relação à 
fronteira dos sistemas inconsciente, por um lado, e pré-consciente, por ou
tro. Inicialmente invocado por Freud na teoria do recalque* (1), o 
contra-investimento encontra-se igualmente em grande número de opera
ções defensivas: isolamento, anulação retroativa, defesa pela realidade, etc. 
Nessas operações defensivas, ou ainda no mecanismo da atenção e do pen
samento discriminativo, o contra-investimento opera igualmente no próprio 
interior do sistema pré-consciente-consciente.

Por fim, Freud apela para a noção de contra-investimento 4io quadro 
da relação do organismo com o meio para explicar reações de defesa con
tra uma irrupção de energia externa que invada o pára-excitações* (dor, 
traumatismo). O organismo mobiliza então energia interna à custa das suas 
atividades que se encontram, por isso mesmo, empobrecidas, 
para criar uma espécie de barreira que previna ou limite o afluxo de excita
ções externas (2).

(1) Freud (S.), D ie  T r a u m d e u tu n g ,  1900. G.W., II-III, 610; S.E., V, 604-5; Fr., 493. 101
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(2) Cf. por exemplo Freud(S.), Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 30-1; S.E., 
XVIII, 30-1; Fr., 33-4.

C O N T R A T R A N SF E R Ê N C IA

= D. : Gegenübertragung. — F.: contre-transfert. — En. \ counter-transference. — 
Es.: contratransferencia. — I.: controtransfert.

•  C onjunto  das reações inconscien tes do analista  à pessoa  do anali
sando e, m ais particu larm ente , à transferência  d es te .

■ São raríssimas as passagens em que Freud alude àquilo que chamou 
de contratransferência. Vê nela o resultado da “influência do doente sobre 
os sentimentos inconscientes do médico” (1 a) e sublinha que “nenhum ana
lista vai além do que os seus próprios complexos e resistências internas lhe 
permitem” (16), o que tem como corolário a necessidade de o analista se 
submeter a uma análise pessoal.

Depois de Freud, a contratransferência foi objeto de crescente atenção 
por parte dos psicanalistas, especialmente na medida em que o tratamento 
era cada vez mais compreendido e descrito como relação, e também em 
virtude da extensão da psicanálise a novos campos (análise de crianças e 
de psicóticos) em que as reações inconscientes do analista podem ser mais 
solicitadas. Vamos fixar apenas dois pontos:

1? Do ponto de vista da delimitação do conceito, encontram-se largas 
variações pois certos autores entendem por contratransferência tudo o que, 
da personalidade do analista, pode intervir no tratamento, e outros limitam 
a contratransferência aos processos inconscientes que a transferência do 
analisando provoca no analista.

Daniel Lagache admite esta última delimitação e esclarece-a ao obser
var que a contratransferência entendida nesse sentido (reação à transferência 
do outro) não se encontra apenas no analista, mas também no analisando. 
Transferência e contratransferência não coincidiríam assim com processos 
próprios do analisando, por um lado, e do analista, por outro. Se conside
rássemos o conjunto do campo analítico, conviría distinguir, em cada uma 
das duas pessoas presentes, o que é transferência do que é contratrans
ferência (2).

2? Do ponto de vista técnico, podemos esquematicamente distinguir 
três orientações:

a) reduzir o mais possível as manifestações contratransferenciais pela 
análise pessoal, de modo que a situação analítica seja estruturada, por as
sim dizer, como uma superfície projetiva, apenas pela transferência do pa
ciente;

b) utilizar, controlando-as, as manifestações de contratransferência no 
trabalho analítico, na seqüência da indicação de Freud segundo a qual “...to 
dos possuem no seu próprio inconsciente um instrumento com que podem 
interpretar as expressões do inconsciente dos outros” (3) (ver: atenção flu-

1 02  tuante);
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c) guiar-se, mesmo para a interpretação, pelas suas próprias reações con- 
tratransferenciais, muitas vezes assimiladas, nesta perspectiva, às emoções 
sentidas. Essa atitude postula que a ressonância “de inconsciente a incons
ciente” constitui a única comunicação autenticamente psicanalítica.

(1) Freud (S.), Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910. — a) G.W., 
VIII, 108; S.E., XI, 144-5; Fr., 27. -  b) G.W., VIII, 108; S.E., XI, 144-5; Fr., 27.

(2) Cf. Lagache (D.), La méthode psychanalytique, in Mjchaux (L.) e col., Psychiatrie, 
1036-66, Paris, 1964.

(3) Freud (S.), Die Disposition zur Zwangsnenrose, 1913. G.W., VIII, 445; S.E., XII, 320; 
Fr., 441.

CO NVERSÃO

= D.: Konversion. — F.\ conversion. — En.\ conversion. — Es.: conversión. —
/.: conversione.

•  M ecanism o de form ação de s in tom as que opera na h isteria  e m ais  
especificam ente na h isteria  de conversão (ver este termo).

C onsiste num a transposição de um  conflito  psíqu ico  e n um a  ten 
ta tiva  de resolvê-lo em  term os de s in to m a s som áticos, m o tores (para
lisias, p o r  exem plo) ou sensitivos (anestesias ou dores localizadas, p or  
exem plo).

O term o “conversão” é, para Freud, correlativo de um a concep
ção econômica; a libido desligada da representação  recalcada é trans
form ada  em  energia de inervação. M as o que especifica os sin tom as  
de conversão é a sua significação sim bólica: eles exprim em , pelo  cor
po, representações recalcadas.

■ O termo “conversão” foi introduzido por Freud em psicopatologia 
para explicar este “salto do psíquico para a inervação somática” que ele 
próprio considerava difícil de conceber (1). Esta idéia, nova no fim do século 
XIX, tomou, como se sabe, enorme extensão, principalmente com o desen
volvimento das pesquisas psicossomáticas. Isto ainda toma mais necessá
rio delimitar, neste campo agora muito amplo, o que mais especificamente 
pode ser ligado à conversão; note-se, aliás, que essa preocupação já está 
presente em Freud, particularmente na distinção entre sintomas histéricos 
e sintomas somáticos das neuroses atuais.

O termo “conversão” é contemporâneo das primeiras investigações de 
Freud sobre a histeria. Podemos encontrá-lo pela primeira vez no caso de 
Frau Emmy von N... de Estudos sobre a histeria (Studien über Hysterie, 1895) 
e em A s psiconeuroses de defesa (Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894). O seu 
sentido primordial é econômico; é uma energia libidinal que se transforma, 
se converte, em inervação somática. A conversão é correlativa do desligar- 
se da libido da representação no processo do recalcamento; a energia libi
dinal desligada é então “... transposta para o corporal” (2a). 1 0 3
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Esta interpretação econômica da conversão é inseparável, em Freud, 
de uma concepção simbólica: nos sintomas corporais há representações re
calcadas que “falam” (3), deformadas pelos mecanismos da condensação 
e do deslocamento. Freud nota que a relação simbólica que liga o sintoma 
à significação é tal que um sintoma não só exprime várias significações ao 
mesmo tempo, como as exprime sucessivamente: “Com o correr dos anos, 
um sintoma pode ter uma das suas significações ou a sua significação do
minante mudada [...]. A produção de um sintoma desta espécie é tão difícil, 
a transferência de uma excitação puramente psíquica para o domínio do 
corpo — processo a que chamei conversão — depende do concurso de tan
tas condições favoráveis, a complacência somática necessária à conversão 
é tão penosamente obtida, que a pressão para a descarga da excitação pro
veniente do inconsciente leva a usar, na medida do possível, o caminho de 
descarga que já é praticável.” (4)

No que diz respeito aos motivos que fazem com que sejam sintomas 
de conversão a formar-se e não outros — fóbicos ou obsessivos, por exem
plo —, Freud invoca primeiro uma “capacidade de conversão’’ (2b), idéia 
que retomará com a expressão “complacência somática*, fator constitucional 
ou adquirido que predisporia, de uma forma geral, determinado sujeito à 
conversão ou, de forma mais específica, determinado órgão ou aparelho a 
ser utilizado por ela. Assim, a questão remete para a da “escolha da 
neurose”* e para a da especificidade das estruturas neuróticas.

Como situar a conversão do ponto de vista nosográfico?
1? No campo da histeria: Freud considerou-a inicialmente como um me

canismo que, em diversos graus, operaria sempre na histeria. Depois, o apro
fundamento da estrutura histérica levou-o a ligar a esta uma forma de neu
rose que não compreende sintomas de conversão, essencialmente uma sín- 
drome fóbica por ele isolada como histeria de angústia*, o que permite, por 
sua vez, delimitar uma histeria de conversão.

Esta tendência para deixar de considerar coextensivas histeria e con
versão encontra-se hoje quando se fala de histeria, de estrutura histérica, 
sem que haja sintomas de conversão.

2? No campo mais geral das neuroses: além da histeria, em outras neu
roses encontram-se sintomas corporais que possuem uma relação simbóli
ca com as fantasias inconscientes do sujeito (por exemplo, as perturbações 
intestinais do Homem dos lobos). A conversão deve, então, ser concebida 
como um mecanismo tão fundamental na formação dos sintomas que pode
rá ser encontrado — em diversos graus — nas diferentes categorias de neu
rose, ou será melhor continuar considerando-a específica da histeria e invo
car — sempre que a encontrarmos em outras afecções — um “núcleo histé
rico” ou ainda falar de “neurose mista”? Problema que não é de palavras, 
visto que leva a diferenciar as neuroses do ponto de vista das estruturas, 
e não apenas dos sintomas.

3? No campo atualmente qualificado de psicossomático: sem pretender
mos encerrar uma discussão que continua em aberto, parece que existe ho
je em dia a tendência para distinguir a conversão histérica de outros pro-104
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cessos de formação de sintomas, para os quais se propõe, por exemplo, o 
nome de somatização. O sintoma de conversão histérica estaria numa rela
ção simbólica mais concreta com a história do sujeito, seria menos isolável 
numa entidade nosográfica somática (exemplo: úlcera do estômago, hiper
tensão), menos estável, etc. Embora a distinção clínica possa em muitos 
casos impor-se, a distinção teórica continua difícil de elaborar.

(1) Freud(S.), Bemerkungen über einen Fali von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 382; 
S.E., X, 157; Fr., 200.

(2) Cf Freud(S.), Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. — a) G.W., I, 63; S.E., III, 49. — 
b) G.W., I, 65; S.E., III, 50.

(3) Cf por exemplo: Freud(S.), Studien über Hysterie, 1895. G.W., I, 212; S.E., II, 148; 
Fr., 117.

(4) Freud (S.), Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V, 213; S.E., VII, 53; 
Fr., 38.
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D E F E SA

= D.: Abwebr. — F.\ défense. — En.\ defence. — Es.: defensa. — /.: difesa.

•  Conjunto de operações cuja finalidade é reduzir , su p rim ir  qualquer  
m odificação susce tíve l de p ô r  em  perigo a in tegridade e a constância  
do ind ivíduo  biopsicológico . O ego, na m edida em  que se constitu i co
m o  instância que encarna esta  constância e que procura m antê-la , p o 
de ser  descrito  com o o que está  em  jogo nessas operações e o agente 
delas.

De um  m odo geral, a defesa incide sobre a excitação in terna  (pul- 
são) e, preferencialm ente, sobre uma das representações (recordações, 
fantasias) a que está  ligada, sobre um a situação capaz de desencadear  
essa excitação na m edida  em  que é incom pa tíve l com  este  equilíbrio  
e, p o r  isso, desagradável para o ego. Os a fe tos desagradáveis, motivos 
ou sinais da defesa, p o d em  tam bém  ser  objeto  dela.

O processo defensivo  especifica-se em  mecanismos de defesa m ais  
ou m enos in tegrados ao ego.

M arcada e in filtrada  p o r  aquilo sobre o que em  últim a análise ela 
acaba incidindo  — a pulsão  —> a defesa tom a m u ita s  vezes um  aspecto  
com pulsivo  e opera, pelo  m enos parcia lm ente , de form a inconsciente.

■ Ao colocar em primeiro plano a noção de defesa na histeria e logo a 
seguir nas outras psiconeuroses, Freud delineou a sua própria concepção 
da vida psíquica em oposição aos pontos de vista dos seus contemporâneos 
(ver: histeria de defesa). Os Estudos sobre a histeria (,Studien über Hysterie, 
1895) mostram toda a complexidade das relações entre a defesa e o ego 
ao qual ela se refere. De fato, o ego é a região da personalidade, o “espa
ço’’̂ que pretende ser protegido de qualquer perturbação (conflitos entre de
sejos opostos, por exemplo). É também um “grupo de representações” em 
desacordo com uma representação “inconciliável” com ele, e o sinal dessa 
incompatibilidade é um afeto desagradável; ele é por fim agente da opera
ção defensiva (ver: ego). Nos trabalhos de Freud em que se elabora o con
ceito de psiconeurose de defesa, a idéia de inconciliabilidade de uma repre
sentação com o ego é sempre o que mais se acentua; os diferentes modos 
de defesa consistem nas diferentes formas de tratar esta representação, jo
gando especialmente com a separação entre esta e o afeto que estava origi- 
nariamente ligado a ela. Por outro lado, sabe-se que Freud opõe desde muito 107
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cedo as psiconeuroses de defesa às neuroses atuais*, grupo de neuroses 
em que um aumento insuportável de tensão interna devido a uma excita
ção sexual não descarregada encontra saída em diversos sintomas somáti
cos; é significativo que Freud se recuse neste último caso a falar de defesa, 
embora ali exista uma forma de proteger o organismo e de procurar res
taurar um certo equilíbrio. A defesa, no momento mesmo em que é desco
berta, é implicitamente diferenciada das medidas que um organismo toma 
para reduzir qualquer aumento de tensão.

Ao mesmo tempo que procura especificar as diferentes modalidades 
do processo defensivo segundo as afecções, e que a experiência do trata
mento lhe permite reconstituir melhor — nos Estudos sobre a Histeria — o 
desenrolar desse processo (ressurgimento dos afetos desagradáveis que mo
tivaram a defesa, escalonamento das resistências, estratificação do mate
rial patogênico, etc.), Freud procura apresentar um modelo metapsicológi- 
co da defesa. No início esta teoria refere-se — o que na seqüência será feito 
constantemente — a uma oposição entre as excitações externas, às quais 
se pode fugir ou contra as quais existe um dispositivo mecânico de barra
gem que permite filtrá-las (ver: pára-excitações), e as excitações internas, 
às quais não se pode fugir. Contra esta agressão de dentro que é a pulsão 
constituem-se os diferentes procedimentos defensivos. O Projeto para uma 
psicologia científica (Entwurf einer Psychologie, 1895) aborda o problema da 
defesa de duas maneiras:

1) Freud procura a origem daquilo a que chama “defesa primária” nu
ma “vivência de dor”, tal como encontrou o modelo do desejo e da inibição 
pelo ego numa “vivência de satisfação”. Esta concepção, no entanto, não 
é fácil de apreender, mesmo no Projeto, com a mesma clareza da vivência 
de satisfação (a).

2) Freud procura diferenciar uma defesa normal de uma defesa patoló
gica. A primeira opera no caso da revivescência de uma experiência peno
sa; é necessário que o ego já tenha podido, quando da experiência inicial, 
começar a inibir o desprazer por “investimentos laterais”: “Quando o in
vestimento do traço mnésico se repete, o desprazer repete-se também, mas 
as facilitações do ego também já estão colocadas; a experiência mostra que 
na segunda vez a liberação [de desprazer] é menos importante, e acaba, 
depois de várias repetições, por se reduzir à intensidade que convém ao 
ego, que é a de um sinal.” (1 a)

Tal defesa evita ao ego o risco de ser submerso e infiltrado pelo pro
cesso primário, como acontece com a defesa patológica. Sabemos que para 
Freud a condição desta está numa cena sexual que na época não tinha sus
citado defesa, mas cuja recordação reativada desencadeia, a partir de den
tro, um aumento de excitação. “A atenção volta-se para as percepções que 
habitualmente dão ocasião à liberação de desprazer. [Ora] aqui não é uma 
percepção, mas um traço mnésico que, de forma inesperada, libera despra
zer, e o ego é informado disso tarde demais.” (lò) Isto explica que “ ... em 
um processo do ego se produzam conseqüências que habitualmente só obser
vamos nos processos primários” (lc).108
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Portanto, a condição da defesa patológica é o desencadeamento de uma 
excitação de origem interna, provocando desprazer, e contra a qual não foi 
estabelecida qualquer aprendizagem defensiva. Não é, pois, a intensidade 
do afeto em si que motiva a entrada em jogo da defesa patológica, mas con
dições muito específicas que não se encontram nem no caso de uma per
cepção penosa nem mesmo quando da rememoração de uma percepção pe
nosa. As condições só se encontram realizadas, para Freud, no domínio da 
sexualidade (ver: a posteriori; sedução).

★

Sejam quais forem as modalidades diversas do processo defensivo na 
histeria, na neurose obsessiva, na paranóia, etc. (ver: mecanismos de defe
sa), os dois pólos do conflito são sempre o ego e a pulsão. É contra uma 
ameaça interna que o ego procura proteger-se. Embora todos os dias a clí
nica venha validá-la, essa concepção coloca um problema teórico que Freud 
sempre teve presente: como pode a descarga pulsional, por definição vota
da a causar prazer, ser percebida como desprazer ou como ameaça de des
prazer, a ponto de desencadear uma defesa? A diferenciação tópica do apa
relho psíquico permite enunciar que o que é prazer para um sistema é des
prazer para outro (o ego), mas esta repartição dos papéis exige que se ex
plique o que pode levar certas exigências pulsionais a serem contrárias ao 
ego. Uma solução teórica é recusada por Freud: aquela segundo a qual a 
defesa entraria em jogo “... quando a tensão aumenta de forma insuportá
vel pelo fato de uma moção pulsional se encontrar insatisfeita” (2). Assim, 
uma fome não saciada não é recalcada; sejam quais forem os “meios de 
defesa” de que o organismo dispõe para enfrentar uma ameaça desse tipo, 
não se trata aí da defesa tal como a psicanálise a encontra. A homeostase 
do organismo não é condição suficiente para exprimi-la.

Qual é o propulsor decisivo da defesa do ego? Por que ele percebe co
mo desprazer determinada moção pulsional? Esta questão, fundamental em 
psicanálise, pode receber diversas respostas, que aliás não se excluem ne
cessariamente. Uma primeira distinção muitas vezes admitida diz respeito 
à origem última do perigo iminente à satisfação pulsional. Pode-se conside
rar a própria pulsão como perigosa para o ego, como agressão interna; pode- 
se, em última análise, atribuir todo o perigo à relação do indivíduo com o 
mundo exterior, pois a pulsão só é perigosa em virtude dos danos reais a 
que a sua satisfação corre o risco de levar. É assim que a tese admitida 
por Freud em Inibição, sintoma e angústia (Hemmung, Symptom und A ngst, 
1926), e particularmente a sua reinterpretação da fobia, leva a privilegiar 
a “angústia ante um perigo real*” (Realangst) e, no limite, a considerar co
mo derivada a angústia neurótica ou angústia perante a pulsão.

Se abordarmos o mesmo problema do ponto de vista da concepção do 
ego, é evidente que as soluções variarão conforme se acentue a sua função 
de agente da realidade e representante do princípio da realidade, ou se in
sista na sua “compulsão à síntese”, ou ainda se prefira descrevê-lo princi- 109
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palmente como uma forma, uma espécie de réplica intra-subjetiva do orga
nismo, regulado, como este, por um princípio de homeostase. Por fim, de 
um ponto de vista dinâmico, podemos ser tentados a explicar o problema 
colocado pelo desprazer de origem pulsional pela existência de um antago
nismo que não seria apenas o das pulsões e da instância do ego, mas o de 
duas espécies de pulsões com objetivos opostos. Foi esse o caminho esco
lhido por Freud nos anos de 1910-15, opondo às pulsões sexuais as pulsões 
de autoconservação ou pulsões do ego. É sabido que esse par pulsional se
rá substituído, na última teoria de Freud, pelo antagonismo entre as pul
sões de vida e as pulsões de morte, e que esta nova oposição já não coinci
de diretamente com o jogo das forças em presença na dinâmica do conflito 
psíquico*.

O próprio termo “defesa”, sobretudo quando usado de forma absoluta, 
está cheio de mal-entendidos e exige a introdução de distinções nocionais. 
Designa tanto a ação de defender (tomar a defesa) como a de defender-se. 
Finalmente, em francês há ainda a idéia de défense de, a noção de interdi
ção. Podería pois ser útil distinguir diversos parâmetros da defesa, mesmo 
que estes coincidam mais ou menos uns com os outros. O que está em jogo 
na defesa: o “lugar psíquico” que é ameaçado; o seu agente: o que é suporte 
da ação defensiva; a sua finalidade: por exemplo, a tendência para manter 
ou para restabelecer a integridade e a constância do ego e para evitar qual
quer perturbação que subjetivamente se traduzisse por desprazer; os seus 
motivos: o que vem anunciar a ameaça e desencadear o processo defensivo 
(afetos reduzidos à função de sinais, sinal de angústia*); os seus mecanismos.

Finalmente, a distinção entre a defesa, no sentido quase estratégico que 
tomou em psicanálise, e a interdição, tal como se formula particularmente 
no complexo de Édipo, ao mesmo tempo que sublinha a heterogeneidade 
de dois níveis, o da estruturação do aparelho psíquico e o da estrutura do 
desejo e das fantasias mais fundamentais, deixa em aberto a questão da 
articulação deles na teoria e na prática do tratamento.

A (a) A tese de uma “vivência de dor”, simétrica da vivência de satisfação, é logo à primei
ra vista paradoxal: por que o aparelho neurônico iria repetir até a alucinação uma dor que 
se define por um aumento de carga, se a função do aparelho é evitar qualquer aumento de 
tensão? Este paradoxo podería ser esclarecido tomando em consideração as numerosas passa
gens da obra de Freud em que este se interrogou sobre o problema econômico da dor; perce
beriamos então, a nosso ver, que a dor física como violação do limite corporal deveria antes 
ser tomada como um modelo daquela agressão interna que a pulsão constitui para o ego. Em 
vez de uma repetição alucinatória de uma dor efetivamente vivida, a “vivência de dor” deve
ria ser compreendida como o aparecimento, quando da revivescência de uma experiência que 
em si mesma pôde não ter sido dolorosa, dessa “dor” que para o ego é a angústia.

(1) Freud (S.). -  a) Al., 438; Ingl., 416; Fr., 369. -  b) AL, 438; Ingl., 416; Fr., 369. 
-  c) Al., 432; Ingl., 410; Fr., 364.

(2) Freud (S.), Die Verdrãngung, 1915. G.W., X, 249; S.E., XIV, 147; Fr. 69.
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DERIVADO DO INCONSCIENTE

= D.: Entstellung. — F.: déformation. — En.: distortion. — Es.: deformación. — 
deformazione.

•  Efeito global do trabalho do sonho: os pensam entos la ten tes são  
transform ados em  um produ to  m anifesto d ificilm ente reconhecível.

■ Remetemos para os artigos trabalho do sonho, conteúdo manifesto, con
teúdo latente.

A edição francesa de A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900) 
traduz Entstellung por transposition (transposição). O termo parece-nos muito 
fraco. Os pensamentos latentes não são apenas expressos em outro regis
tro (cf. transposição de uma melodia), mas ainda desfigurados de tal modo 
que só por um trabalho de interpretação podem ser restituídos. O termo 
“alteração” foi afastado em virtude da sua tonalidade pejorativa. Propo
mos deformação.

DEFORMAÇÃO

D E R IV A D O  DO INCO NSCIENTE

=  D.: A bkõm m ling des U nbew ussten . — F.: reje ton  de 1’inconscient. — En.: de- 
rivative of the unconscious. — Es.: derivado dei inconsciente. — derivato 
deirinconscio.

•  E xpressão  m u ita s  vezes usada p o r  F reud  no  quadro da sua con
cepção dinâm ica do inconsciente; es te  tende a fa zer  ressurg ir na cons
ciência e na ação produções em  conexão m ais ou m enos longínqua com  
ele. E stes derivados do recalcado são p o r  sua vez objeto  de novas m e 
didas de defesa.

■ Encontramos esta expressão sobretudo nos textos metapsicológicos de 
1915. Não designa determinada produção do inconsciente em especial, mas 
engloba, por exemplo, os sintomas, as associações no decurso da sessão 
(1 a)} as fantasias (2).

A expressão “derivado do representante recalcado” (1£) ou “do recal
cado” (lc) está relacionada com a teoria dos dois tempos do recalque. O 
que foi recalcado no primeiro tempo (recalque originário* ou primário) ten
de a irromper de novo na consciência sob a forma de derivados, e é então 
submetido a um segundo recalque (recalque a posteriori ou secundário).

O termo francês rejeton (broto) evidencia uma característica essencial 
do inconsciente: conserva-se sempre ativo, exerce uma pressão para a cons
ciência. O termo “broto”, tirado da botânica, acentua esta idéia, pela ima
gem de algo que torna a crescer depois de se ter tentado suprimir.

(1) Freud(S.), Die Vcrdmngung, 1915. -  d) Cf. G.W., X, 251-2; S.E., XIV, 149-50; Fr., 
73-4. -  b) G.W., X, 250; S.E., XIV, 148; Fr., 71-2; -  c) G.W., X, 251; S.E., XIV, 149; Fr., 73.

(2) Cf. Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 289; S.E., XIV, 190-1; Fr., 137. 111



DESAMPARO (ESTADO DE - )

D E SA M P A R O  (E STA D O  D E —)

= D.: Hilflosigkeit. — F.: détresse ou (état de —). — En.: helplessness. — Es.: 
desamparo. — Tessere senza aiuto.

•  T erm o  da linguagem  com um  que assu m e um  sen tido  específico  na  
teoria freud iana . E stado do la c ten teq u e , dependendo in te ira m en te  de  
o u trem  para a satisfação das suas necessidades (sede, fom e), é im p o 
ten te  para realizar a açâo específica adequada para p ô r  fim  à tensão  
in te rn a .

Para o adulto , o estado de desam paro é o p ro tó tip o  da situação  
traum ática  geradora de angústia.

m A palavra Hilflosigkeit, que para Freud constitui uma referência cons
tante, merece ser definida e traduzida por um termo único. Propomos o 
état de détresse (estado de desamparo) em vez de détresse (desamparo) sim
plesmente porque se trata, para Freud, de um dado essencialmente objeti
vo: a impotência do recém-nascido humano que é incapaz de empreender 
uma ação coordenada e eficaz {ver: ação específica); foi isso que Freud de
signou pela expressão motorische Hilflosigkeit {lá). Do ponto de vista eco
nômico, tal situação leva ao aumento da tensão da necessidade que o apa
relho psíquico não pode ainda dominar: é a psychische Hilflosigkeit.

A idéia de um estado de desamparo inicial está na base de diversas 
ordens de considerações.

1? No plano genético (2), é a partir dela que se podem compreender 
o valor princeps da vivência de satisfação *, a sua reprodução alucinatória e 
a diferenciação entre processo primário e secundário*.

2? O estado de desamparo, em correlação com a total dependência do 
bebê humano com relação à mãe, implica a onipotência desta. Influencia as
sim de forma decisiva a estruturação do psiquismo, destinado a constituir- 
se inteiramente na relação com outrem.

3? No quadro de uma teoria da angústia, o estado de desamparo torna- 
se o protótipo da situação traumática. É assim que, em Inibição, sintoma 
e angústia {Hemmung, Symptom und A ngst, 1926), Freud reconhece uma 
característica comum aos “perigos intemos,,: perda, ou separação, que pro
voca um aumento progressivo da tensão, a ponto de, num caso extremo, 
o sujeito se ver incapaz de dominar as excitações, sendo submergido.por 
elas — o que define o estado gerador do sentimento de desamparo.

4? Note-se, para finalizar, que Freud liga explicitamente o estado de 
desamparo à prematuração do ser humano: a sua “... existência intra-ute- 
rina parece relativamente abreviada em comparação com a da maioria dos 
animais; ele está menos acabado do que estes quando é jogado no mundo. 
Por isso, a influência do mundo exterior é reforçada, a diferenciação pre
coce entre o ego e o id é necessária, a importância dos perigos do mundo 
exterior é exagerada e o objeto, que é o único que pode proteger contra 
estes perigos e substituir a vida intra-uterina, tem o seu valor enorme
mente aumentado. Este fator biológico estabelece, pois, as primeiras si-112
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tuações de perigo e cria a necessidade de ser amado, que nunca mais 
abandonará o homem” (1 b).

(1) Cf. Freud (S.), Hemmung, Symptom und Angst, 1926. — a) G.W., XIV, 200; S.E., 
XX, 167; Fr., 97. -  b) G.W., XIV, 186-7; S.E., XX, 155; Fr., 83.

(2) Cf. particularmente Freud (S.), Entwurf einer Psyckologie, 1895, 1? parte.

D ESC A R G A

= D.: Abfuhr. — F.: décharge. — En.\ discharge. — Es.: descarga. — /.: scarica 
ou deflusso.

•  Term o “econôm ico” utilizado p o r  F reud no  quadro dos m odelos  
fisic istas que apresenta  do aparelho psíquico. Evacuação, para o e x te 
rior, da energia introduzida no aparelho psíquico pelas excitações, quer 
sejam  de origem  in terna , qu er sejam  de origem  ex terna . Essa descar
ga pode ser to ta l ou parcial.

■ Remetemos o leitor, por um lado, aos artigos sobre os diversos princí
pios que regem o funcionamento econômico do aparelho psíquico (princípio 
de constância, princípio de inércia, princípio de prazer) e, por outro, no que 
se refere ao papel patogênico dos distúrbios da descarga, aos artigos neuro
se atual e estase da libido.

D ESEJO

= D.: Wunsch (às vezes Begierde ou Lust). — F.: désir ou souhait. — En.: wish. — 
Es.: deseo. — desiderio.

•  Na concepção dinâm ica freudiana, um  dos pólos do conflito  defen
sivo. O desejo inconscien te tende a realizar-se restabelecendo, segun
do as leis do processo  prim ário , os sinais ligados às prim eiras vivên
cias de satisfação. A  psicanálise m ostrou , no  m odelo  do sonho, com o  
o desejo se encontra nos sin tom as sob a form a de com prom isso.

■ Em qualquer concepção do homem existem noções tão fundamentais, 
que não podem ser delimitadas; este é, incontestavelmente, o caso do dese
jo na doutrina freudiana. Vamos limitar-nos aqui a observações referentes 
à terminologia.

1? Note-se, em primeiro lugar, que o termo desejo não tem, na sua utili
zação, o mesmo valor que o termo alemão Wunsch ou que o termo inglês 
wish. Wunsch designa sobretudo a aspiração, o voto formulado, enquanto 
o desejo evoca um movimento de concupiscência ou de cobiça, em alemão 
traduzido por Begierde ou ainda por Lust.

2? É na teoria do sonho que mais claramente se delimita o que Freud 
entende por Wunsch, permitindo assim diferenciar este de alguns concei
tos afins. 113
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A definição mais elaborada refere-se à vivência de satisfação {ver este 
termo) após a qual “ ...a imagem mnésica de uma certa percepção se con
serva associada ao traço mnésico da excitação resultante da necessidade. 
Logo que esta necessidade aparecer de novo, produzir-se-á, graças à liga
ção que foi estabelecida, uma moção psíquica que procurará reinvestir a 
imagem mnésica desta percepção e mesmo invocar esta percepção, isto é, 
restabelecer a situação da primeira satisfação: a essa moção é que chama
remos desejo; o reaparecimento da percepção é a ‘realização de desejo’ ” 
(la). Esta definição leva-nos a propor as seguintes observações:

a) Freud não identifica a necessidade com o desejo; a necessidade, nas
cida de um estado de tensão interna, encontra a sua satisfação {Befriedi- 
gung) pela ação específica* que fornece o objeto adequado (alimentação, 
por exemplo); o desejo está indissoluvelmente ligado a “traços mnésicos” 
e encontra a sua realização (Erfüllung) na reprodução alucinatória das per
cepções que se tornaram sinais dessa satisfação {ver: identidade de percep
ção). Esta diferença, no entanto, nem sempre é tão nitidamente marcada 
na terminologia de Freud; em certos textos encontra-se o termo composto 
Wunschbefriedigung.

b) A procura do objeto no real é inteiramente orientada por esta rela
ção com sinais. E a articulação destes sinais que constitui aquele correlati- 
vo do desejo que é a fantasia*.

c) A concepção freudiana do desejo refere-se especialmente ao desejo 
inconsciente, ligado a signos infantis indestrutíveis. Note-se, no entanto, 
que o uso feito por Freud do termo desejo nem sempre se atém rigorosa
mente à definição acima; é assim que ele fala de desejo de dormir, desejo 
pré-consciente, e até formula, às vezes, o resultado do conflito como o com
promisso entre “... duas realizações de desejo opostas, cada uma das quais 
encontra a sua fonte num sistema psíquico diferente” (1 b).

*

J. Lacan procurou recentrar a descoberta freudiana na noção de desejo 
e recolocar esta noção no primeiro plano da teoria analítica. Nesta perspec
tiva, foi levado a distingui-la de noções com as quais muitas vezes é con
fundida, como as de necessidade e demanda.

A necessidade visa um objeto específico e satisfaz-se com ele. A de
manda é formada e dirige-se a outrem. Embora incida ainda sobre um ob
jeto, este não é essencial para ela, pois a demanda articulada é, no fundo, 
demanda de amor.

O d e s e jo  n a s c e  d a  d e fa s a g e m  e n t r e  a  n e c e s s id a d e  e  a  d e m a n d a ; é  i r r e 
d u tív e l  à  n e c e s s id a d e , p o rq u e  n ão  é no  s e u  fu n d a m e n to  re la ç ã o  c o m  u m  
o b je to  re a l, in d e p e n d e n te  do  su je ito , m a s  c o m  a  fa n ta s ia ;  é  ir re d u tív e l  à  d e 
m a n d a  n a  m e d id a  e m  q u e  p ro c u ra  im p o r-se  s e m  le v a r  e m  c o n ta  a  l in g u a 
g e m  e  o in c o n sc ie n te  d o  o u tro , e  e x ig e  a b s o lu ta m e n te  s e r  r e c o n h e c id o  p o r  

1 1 4  e le  (2).
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(1) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. — a) G.W., II-III, 571; S.E., V, 565-6; Fr., 463. 
-  b) G.W., II-III, 575; S.E., V, 569; Fr., 466.

(2) Cf. Lacan (J.), Les formations de 1’inconscient, 1957-58, in Bul. Psycho.

D E SEN VO LVIM EN TO  D E  A N G Ú ST IA

= D.: A ngstentw icklung. — F développem ent d ’angoisse. — En.\ generating  (ou 
generation) of anxiety. — Es. : desarrollo de angustia. — I. : sviluppo d ’angoscia.

•  E xpressão forjada p o r  Freud. A  angústia enquanto  considerada no  
seu desenrolar tem poral, no  seu crescim en to  no ind ivíduo.

■ Fazemos aqui figurar esta expressão, que se encontra por diversas ve
zes nos escritos de Freud, particularmente nas Conferências introdutórias 
sobre psicanálise (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1915-17) 
e em Inibição, sintoma e angústia (Hemmung, Symptom und A ngst, 1926), 
porque merece ser traduzida por um equivalente único — o que não acon
tece nas traduções francesas.

Esta expressão descritiva assume sobretudo o seu sentido no quadro 
de uma teoria da angústia que distingue uma situação traumática em que 
a angústia não pode ser dominada (angústia automática) e um sinal de an
gústia destinado a evitar o aparecimento desta; o “desenvolvimento de an
gústia” exprime o processo que faz passar deste para aquela, se o sinal de 
angústia não tiver sido eficaz.

D ESIN V E ST IM E N T O

= D. : E ntziehung (ou A bsiehung) der B esetzung, U nbesetz theit. — F. : désinvestis- 
sem ent. — En.\ w ithdraw al of cathéxis. — Es.: re tiro  ou ausência de carga 
psíquica. — /.: so ttrazione di carica ou disinvestim ento.

•  Retirada do in ves tim en to  que estava ligado a um a representação, 
a um  grupo de representações, a um  objeto, a um a instância , etc.

E stado em  que se acha essa representação  em  virtude daquela re 
tirada ou na ausência de qualquer in vestim en to .

u A  retirada do investimento* é postulada em psicanálise como substra
to econômico de diversos processos psíquicos, e em particular do recalque*. 
Freud reconhece desde o início como fator determinante deste o despren
dimento do quantum de afeto da representação. Quando apresenta uma des
crição sistemática do recalque, mostra como o recalque “a posteriori” su
põe que representações que anteriormente tinham sido admitidas no siste
ma pré-consciente-consciente, e portanto investidas por ele, perdem a sua 
carga energética. A energia que se torna assim disponível pode ser utiliza
da no investimento de uma formação defensiva (formação reativa*) que é 
objeto de um contra-investimento (1). 115
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Do mesmo modo, nos estados narcísicos, o investimento do ego aumenta 
proporcionalmente ao desinvestimento dos objetos (2).

(1) Cf. Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 279-80; S.E., XrV, 180-1; Fr., 118-21.
(2) Cf. Freud (S.), Zur Einführungdes Narzissmus, 1914. Passim. G.W., X, 138-70; S.E,, 

XIV, 73-102.

D E SLO C A M EN TO

= D.: Verschiebung. — R: déplacement. — En.\ displacement. — Es.: desplaza- 
miento. — spostamento.

•  Fato de a im portância , o in teresse, a in tensidade de um a represen 
tação ser  su sce tíve l de se  destacar dela para passa r a ou tras rep resen 
tações originariam ente pouco in tensas, ligadas à prim eira  p o r  um a ca
deia associativa.

E sse  fenôm eno , particu larm en te  visível na análise do sonho, 
encontra-se na form ação dos sin tom as psiconeuró ticos e, de  um  m o 
do geral, em  todas as form ações do inconscien te.

A  teoria psicanalítica do deslocam ento  apela para a h ip ó tese  eco
nôm ica  de um a energia de in ves tim en to  susce tíve l de se  desligar das 
represen tações e de deslizar p o r  cam inhos associativos.

O “liv re ” deslocam ento  desta  energia é um a das principa is carac
terísticas do m odo  com o o processo prim ário  rege o fu nc ionam en to  do  
s is tem a  inconscien te .

■ 1. A noção de deslocamento aparece desde a origem da teoria freudia
na das neuroses (1). Está ligada à verificação clínica de uma independência 
relativa entre o afeto e a representação e à hipótese econômica que a expli
ca: uma energia de investimento “...que pode ser aumentada, diminuída, 
deslocada, descarregada” (2a) (ver: econômico, qu|antum de afeto).

Essa hipótese encontra pleno desenvolvimento com o modelo que Freud 
apresentou do funcionamento do “aparelho neurônico” no seu Projeto para 
uma psicologia científica (Entwurf einer Psychologie, 1895): a “quantidade” 
desloca-se ao longo das vias constituídas pelos neurônios, os quais, segun
do o “princípio de inércia neurônica*”, tendem a descarregar-se totalmen
te. O processo “total ou primário” define-se por um deslocamento da tota
lidade da energia de uma representação para outra. Assim, na formação 
de um sintoma, de um “símbolo mnésico” de tipo histérico, “... foi apenas 
a repartição [da quantidade] que se modificou. Algo que foi retirado de B 
acrescentou-se à [representação] A. O processo patológico é um desloca
mento, semelhante àqueles que o sonho nos fez conhecer e, portanto, um 
processo primário” (3a).

No processo secundário*, encontramos novamente o deslocamento, 
mas limitado no seu percurso e incidindo sobre pequenas quantidades de 
energia (3/?).116



DESLOCAMENTO

Do ponto de vista psicológico, podemos constatar uma aparente oscila
ção em Freud em relação à extensão que deva ser atribuída ao termo ‘‘des
locamento”. Às vezes opõe o deslocamento — fenômeno que se produz en
tre representações e que caracteriza mais especialmente a neurose obses
siva (formação de um substituto por deslocamento: Verschiebungsersatz) — 
à conversão, onde o afeto é suprimido e a energia de investimento muda 
de registro, passando do domínio representativo para o domínio somático 
(2b). Outras vezes, o deslocamento parece caracterizar toda formação sin
tomática, em que a satisfação pode ser "... limitada, por um deslocamento 
extremo, a um pequeno pormenor de todo o complexo libidinal” (4a).
Assim, a própria conversão implica um deslocamento — por exemplo, o des
locamento do prazer genital para outra zona corporal (4b).

2. O deslocamento foi particularmente posto em evidência por Freud 
no sonho. Com efeito, a comparação entre o conteúdo manifesto e os pen
samentos latentes do sonho faz surgir uma diferença de centração: os ele
mentos mais importantes do conteúdo latente são representados por por
menores mínimos que são ou fatos recentes, muitas vezes indiferentes, ou 
fatos antigos sobre os quais já se tinha operado um deslocamento na infân
cia. Nesta perspectiva descritiva, Freud é levado a distinguir sonhos, que 
compreendem e que não compreendem deslocamento (5«). Nestes últimos,
“ ... os diversos elementos podem manter-se durante o trabalho do sonho 
mais ou menos no lugar que ocupam nos pensamentos do sonho” (5è). Es
sa distinção parece surpreendente se quisermos sustentar, como Freud, a 
afirmação de que o livre deslocamento é um modo de funcionamento espe
cífico dos processos inconscientes. Freud não nega que possa haver deslo
camentos em cada elemento de um sonho; mas, em A  interpretação de so
nhos (Die Traumdeutung, 1900), utiliza a maior parte das vezes a palavra 
“transferência” para designar na sua generalidade a passagem da energia 
psíquica de uma representação para outra, enquanto prefere designar por 
deslocamento um fenômeno descritivamente impressionante, mais acentua
do em certos sonhos do que em outros, e que pode resultar numa total des- 
centração do foco do sonho: a “transmutação dos valores psíquicos” (6).

Na análise do sonho, o deslocamento está estreitamente ligado aos ou
tros mecanismos do trabalho do sonho: efetivamente, favorece a conden
sação* na medida em que o deslocamento ao longo de duas cadeias asso
ciativas conduz a representações ou a expressões verbais que constituem 
encruzilhadas. A figurabilidade* é facilitada quando, pelo deslocamento, se 
efetua uma passagem de uma idéia abstrata para um equivalente suscetí
vel de ser visualizado; o interesse psíquico traduz-se então em intensidade 
sensorial. Por fim, a elaboração secundária* continua, subordinando-o à sua 
própria finalidade, o trabalho do deslocamento.

★

Nas diversas formações em que é descoberto pelo analista, o desloca
mento tem uma função defensiva evidente: numa fobia, por exemplo, o des- 1 1 7
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locamento sobre um objeto fóbico permite objetivar, localizar, circunscre
ver a angústia. No sonho, a sua ligação com a censura é tal que pode surgir 
como efeito desta: “/s fecit, cui prodest. Podemos admitir que o deslocamento 
do sonho se produz por influência [da] censura, da defesa endopsíquica.” 
(5c) Mas, na sua essência, o deslocamento, enquanto podemos concebê-lo 
como exercendo-se de forma livre, é o índice mais seguro do processo pri
mário: “Reina [no inconsciente] uma mobilidade muito maior das intensi- 
dades de investimento. Pelo processo do deslocamento, uma representação 
pode abandonar à outra toda a quota do seu investimento...” (7) Estas duas 
teses não são contraditórias: a censura só provoca o deslocamento na medi
da em que recalca certas representações pré-conscientes, que, atraídas 
para o inconsciente, ficam então regidas pelas leis do processo primário. 
A censura utiliza o mecanismo de deslocamento privilegiando as represen
tações indiferentes, atuais ou suscetíveis de se integrarem em contextos 
associativos muito afastados do conflito defensivo.

Em Freud, o termo “deslocamento” não implica o privilégio deste ou 
daquele tipo de ligação associativa ao longo da qual se realiza: associação 
por contigüidade ou por semelhança. O lingüista Roman Jakobson chegou 
a relacionar os mecanismos inconscientes descritos por Freud com os pro
cessos retóricos da metáfora e da metonímia, considerados por ele os dois 
pólos fundamentais de toda a linguagem; e foi assim que aproximou o des
locamento da metonímia, onde a ligação de contigüidade é que está em cau
sa, enquanto o simbolismo correspondería à dimensão metafórica, onde reina 
a associação por semelhança (8). J. Lacan, retomando e desenvolvendo es
tas indicações, assimila o deslocamento à metonímia e a condensação à me
táfora (9); o desejo humano é estruturado fundamentalmente pelas leis do 
inconsciente e eminentemente constituído como metonímia.

(1) Cf. Freud (S.), Brief an Joseph Breuer, 29-6-1892. G.W., XVII, 3-6; S.E., I, 147-8.
(2) Freud (S.), Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. — a) G.W., I, 74; S.E., III, 60. — b) 

Cf G.W., I, 59-72; S.E., III, 45-58.
(3) Freud (S.), -  d) Al., 429; Ingl., 407; Fr., 361. -  b) Cf Al., 446 ss.; Ingl., 423 ss.; 

Fr., 377 ss.
(4) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. — a) G.W., 

XI, 381; S.E., XVI, 366; Fr., 394. -  b) Cf G.W., XI, 336; S.E., XVI, 324-5; Fr. 349-50.
(5) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. — á) Cf G.W., II-III, 187; S.E., IV, 180-1; Fr., 

138-9. -  b) G.W., II-III, 311; S.E., IV, 306; Fr., 229. -  c) G.W., II-III, 314; S.E., IV, 308; 
Fr., 230.

(6) Freud (S.), Über den Traum, 1901. G.W., II-III, 667; S.E., V, 655; Fr., 76.
(7) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 285; S.E., XIV, 186; Fr. 130.
(8) Cf, por exemplo, Jakobson (R.), Deux aspects du langage et deux types d’aphasie, 

trad. fr., in Essais de linguistique générale, Éd. de Minuit, Paris, 1963, 65-6.
(9) Cf Lacan (J.), L’instance de la lettre dans Tinconscient ou la raison depuis Freud, 

in La psychanalyse, P.U.F., Paris, 1957, vol. III, 47-81.
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DINÂM ICO

= D.: dynamisch. — R: dynamique. — En.\ dynamic. — Es.: dinâmico. — /.: 
dinâmico.

•  Qualificação de um  p o n to  de vista que considera os fenôm enos p sí
quicos com o resu lta n tes  do conflito  e da com posição de forças que  
exercem  uma certa pressão , sendo essas forças, em  últim a análise, 
de origem pulsional.

■ Muitas vezes se tem enfatizado que a psicanálise substitui uma chama
da concepção estática do inconsciente por uma concepção dinâmica. 0  pró
prio Freud notou que se podia exprimir assim o que diferenciava a sua con
cepção da de Janet: “Não deduzimos a divagem do psiquismo de uma in
capacidade inata do aparelho psíquico para a síntese, antes a explicamos 
dinamicamente pelo conflito de forças psíquicas que se opõem e nela reco
nhecemos o resultado de uma luta ativa dos dois agrupamentos psíquicos 
um contra o outro.” (1) A “divagem” em questão é do consciente-pré- 
consciente e do inconsciente, mas vê-se que esta distinção “tópica”, longe 
de fornecer a explicação do distúrbio, pressupõe um conflito psíquico. A 
originalidade da posição freudiana é ilustrada, por exemplo, na concepção 
da neurose obsessiva: sintomas do tipo da inibição, da dúvida, da abulia, 
são diretamente relacionados por Janet com uma insuficiência da síntese 
mental, com uma astenia psíquica ou “psicastenia”, enquanto para Freud 
eles são apenas o resultado de um jogo de forças opostas. O ponto de vista 
dinâmico não implica considerar apenas a noção de força (como já aconte
ce com Janet), mas também a idéia de que no seio do psiquismo existam 
forças que entram necessariamente em conflito umas com as outras, uma 
vez que o conflito psíquico (ver este termo) encontra em última análise a sua 
mola propulsora num dualismo pulsional.

★

Nos escritos de Freud, “dinâmico” qualifica sobretudo o inconsciente, 
na medida em que exerce uma ação permanente, exigindo uma força con
trária, que se exerce igualmente de forma permanente, para lhe interditar 
o acesso à consciência. Clinicamente, este caráter dinâmico verifica-se si
multaneamente pelo fato de encontrarmos uma resistência* para chegar
mos ao inconsciente e pela produção renovada de derivados* do recalcado.

O caráter dinâmico é ainda ilustrado pela noção de formações de 
compromisso* que devem a sua consistência, como mostra a análise, ao 
fato de serem “mantidas dos dois lados ao mesmo tempo”.

É por isso que Freud distingue duas acepções do conceito de incons
ciente*: no sentido “descritivo”, inconsciente conota o que está fora do cam
po da consciência, englobando, assim, aquilo a que ele chama pré- 
consciente*; no sentido “dinâmico”, “ ... não designa idéias latentes em ge
ral, mas especialmente idéias que possuem um certo caráter dinâmico, idéias 1 1 9



que continuam separadas da consciência a despeito da sua intensidade e 
da sua atividade” (2).

(1) Freud (S.), Über Psychoanalyse, 1909. G.W., VIII, 25; S.E., XI, 25-6; Fr., 138.
(2) Freud (S.), A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis, 1912. S.E., XII, 262; G.W., 

VIII, 434; Fr., 15-16.
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ECONÔMICO

= D.: õkonomisch. — F.\ économique. — En.\ economic. — Es.: econômico. — 
/.: economico.

•  Qualifica tudo o que se re fere  à h ipó tese  de que os processos p s í
quicos consistem  na circulação e repartição de um a energia quan tifi- 
cável (energia pulsional), is to  é, susce tíve l de aum en to , de dim inuição, 
de equivalências .

■ 1) Fala-se geralmente, em psicanálise, de “ponto de vista econômico”. 
É assim que Freud define a metapsicologia* pela síntese de três pontos de 
vista: dinâmico, tópico e econômico — entendendo por este último “... a 
tentativa de acompanhar o destino das quantidades de excitação e de che
gar pelo menos a uma estimativa relativa de sua grandeza” (1). O ponto 
de vista econômico consiste em considerar os investimentos* na sua mobi
lidade, nas variações da sua intensidade, nas oposições que entre eles se 
estabelecem (noção de contra-investimento), etc. Ao longo de toda a obra 
de Freud estão presentes considerações econômicas; para ele, não seria pos
sível a descrição completa de um processo psíquico sem a apreciação da 
economia dos investimentos.

Os motivos desta exigência do pensamento freudiano encontram-se, por 
um lado, num espírito científico e num aparelho conceituai inteiramente im
pregnados de noções energéticas, e, por outro, na experiência clínica que 
impõe a Freud, de imediato, um certo número de dados que, para ele, só 
uma linguagem econômica pode explicar. Por exemplo: o caráter irrepri
mível do sintoma neurótico (muitas vezes traduzido na linguagem do doen
te por uma expressão como “é mais forte do que eu”), o desencadear de 
distúrbios de aspecto neurótico consecutivos a perturbações da descarga 
sexual (neuroses atuais*); inversamente, o alívio e liquidação das perturba
ções durante o tratamento, logo que o indivíduo pode libertar-se (catarse*) 
dos afetos bloqueados nele (ab-reação*); a separação, efetivamente verifi
cada no sintoma e no decorrer do tratamento, entre a representação e o 
afeto originariamente ligado a ela (conversão*, recalque*, etc.); a desco
berta de cadeias de associações entre determinada representação que pro
voca pouca ou nenhuma reação afetiva e uma outra, aparentemente anódi- 121
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na, mas que provoca reação afetiva. Este último fato sugere a hipótese de 
uma verdadeira carga afetiva que se desloca de um elemento para outro 
ao longo de um caminho condutor.

Esses dados encontram-se no ponto de partida dos primeiros modelos 
elaborados por Breuer nas suas Considerações teóricas (Estudos sobre a histe
ria [Studien über Hysterie, 1895]) e por Freud (Projeto para uma psicologia 
científica [Entwurf einer Psychologie, 1895], inteiramente construído sobre 
a noção de uma quantidade de excitação que se desloca ao longo de cadeias 
neurônicas; capítulo VII de A  interpretação de sonhos [Die Traumdeutung\ 
1900).

A partir de então, toda uma série de outras verificações clínicas e tera
pêuticas virão apenas reforçar a hipótese econômica, como, por exemplo:

d) Estudos de estados como o luto ou as neuroses narcísicas*, que im
põem a idéia de uma verdadeira balança energética entre os diferentes in
vestimentos do sujeito, pois o desapego do mundo exterior está em corre
lação com um aumento do investimento ligado às formações intrapsíquicas 
(ver: narcisismo; libido do ego — libido objetai; trabalho do luto).

b) Interesse conferido às neuroses de guerra e em geral às neuroses 
traumáticas*, em que os distúrbios parecem provocados por um choque de
masiadamente intenso, um afluxo de excitação excessivo tendo em conta a 
tolerância do sujeito.

c) Limites da eficácia da interpretação e, de um modo mais geral, da 
ação terapêutica em certos casos rebeldes, que levam a invocar a força res
pectiva das instâncias* em presença — particularmente a força constitu
cional ou atual das pulsões.

2) A hipótese econômica está constantemente presente na teoria freu
diana, onde se traduz por todo um aparelho conceituai. A idéia princeps pa
rece ser a de um aparelho (inicialmente qualificado de neurônico e, ulterior- 
mente e de modo definitivo, de psíquico) cuja função é manter no nível mais 
baixo possível a energia que ali circula (ver: princípio de constância; princí
pio de prazer). Este aparelho executa um certo trabalho descrito por Freud 
de diversas maneiras: transformação da energia livre em energia ligada*, 
adiamento da descarga, elaboração psíquica das excitações, etc. Esta elabo
ração supõe a distinção entre representação e quantum de afeto* ou soma 
de excitação, esta suscetível de circular ao longo de cadeias associativas, de 
investir determinada representação ou determinado complexo representa
tivo, etc. Daí o aspecto econômico de que se revestem imediatamente as 
noções de deslocamento* e de condensação*.

O aparelho psíquico recebe excitações de origem externa ou interna, 
sendo que estas últimas, ou seja, as pulsões*, exercem uma pressão cons
tante que constitui urna “exigência de trabalho”. De um modo geral, todo 
o funcionamento do aparelho pode ser descrito em termos econômicos 
como jogo de investimentos, desinvestimentos, contra-investimentos, sobre- 
investimentos.

A  h ip ó te s e  e c o n ô m ic a  e s tá  e m  e s t r e i ta  re la ç ã o  c o m  os o u tro s  d o is  p o n - 
1 2 2  to s  d e  v is ta  d a  m e tap s ico lo g ia : tóp ico*  e  d inâm ico * . F re u d  d efin e , c o m  efe ito ,
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cada uma das instâncias do aparelho por uma modalidade específica de cir
culação da energia: assim, no quadro da primeira teoria do aparelho psíqui
co, energia livre do sistema Ics, energia ligada do sistema Pcs, energia mó
vel de sobre-investimento* para a consciência.

Do mesmo modo, a noção dinâmica de conflito psíquico implica, segundo 
Freud, que sejam consideradas as relações entre as forças em presença (for
ças das pulsões, do ego, do superego). A importância do “fator quantitati
vo”, tanto na etiologia da doença como na solução terapêutica, é sublinha
da com especial nitidez em Análise terminável e interminável (.Die endliche 
und die unendliche Analyse, 1937).

★

O ponto de vista econômico é considerado freqüentemente como o as
pecto mais hipotético da metapsicologia freudiana. O que é, então, essa ener
gia constantemente invocada pelos psicanalistas? Vamos fazer a este res
peito algumas observações:

1) As próprias ciências físicas não se pronunciam sobre a natureza últi
ma das grandezas cujas variações, transformações e equivalências elas es
tudam. Contentam-se em defini-las pelos seus efeitos (por exemplo, a força 
é o que produz um certo trabalho) e em compará-las entre si (uma força 
é medida por outra, ou melhor, os seus efeitos são comparados entre si). 
A este respeito, a posição de Freud não é exceção. Define a pressão da pul- 
são como “...a  quantidade de exigência de trabalho imposta ao psiquismo” 
(2), e reconhece “... que nada sabemos sobre a natureza do processo de 
excitação nos elementos dos sistemas psíquicos e não nos sentimos autori
zados a adiantar a este propósito qualquer hipótese. Portanto, operamos 
sempre com um X maiúsculo, que transportamos para cada nova fór
mula” (3).

2) Por isso Freud só invoca uma energia como substrato das transfor
mações que numerosos fatos experimentais lhe parecem testemunhar. A 
libido, ou energia das pulsões sexuais, interessa-o na medida em que pode 
explicar mudanças do desejo sexual quanto ao objeto, quanto à meta, quanto 
à fonte da excitação. Assim, um sintoma mobiliza uma certa quantidade 
de energia, o que tem como contrapartida um empobrecimento ao nível de 
outras atividades; o narcisismo ou investimento libidinal do ego reforça-se 
às custas do investimento dos objetos, etc.

Freud chegava ao ponto de pensar que esta grandeza quantitativa 
podia ser, de direito, objeto de medida, e que talvez viesse a sê-lo de fato 
no futuro.

3) Se procurarmos determinar a ordem dos fatos que o ponto de vista 
econômico visa explicar, poderemos pensar que o que Freud interpreta nu
ma linguagem fisicista é o que, numa perspectiva menos distante da expe
riência, pode ser descrito como o mundo dos “valores”. D. Lagache insiste 
na idéia, inspirada sobretudo na fenomenologia, de que o organismo estru
tura o seu meio ambiente e até a sua percepção dos objetos em função dos 123
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seus interesses vitais, valorizando no seu meio determinado objeto, deter
minado campo, determinada diferença perceptiva (noção de Umwelt)\ a di
mensão axiológica está presente para qualquer organismo, desde que não 
se limite a noção de valor aos domínios moral, estético, lógico, onde os va
lores se definem pela sua irredutibilidade à ordem do fato, sua universali
dade de direito, sua exigência categórica de realização, etc. É assim que 
o objeto investido pela pulsão oral é visado como tendo-que-ser-absorvido, 
como valor-alimento. Não apenas se foge ao objeto fóbico: ele é algo “que- 
tem-de-ser-evitado”, em tomo do qual se organiza uma certa estrutura 
espaço-temporal.

Convém notar, no entanto, que esta perspectiva não pode englobar to
do o conteúdo da hipótese econômica, a não ser que se concebam os “■valo
res” em causa como suscetíveis de se trocarem uns pelos outros, de se des
locarem, de se equivalerem dentro de um sistema em que a “quantidade 
de valor” à disposição do sujeito é limitada. Note-se o fato de Freud consi
derar a economia menos no domínio das pulsões de autoconservação — on
de os interesses, os apetites, os objetos-valores são todavia manifestos — 
do que no das pulsões sexuais suscetíveis de encontrar a sua satisfação em 
objetos muito distantes do objeto natural. O que Freud entende por econo
mia libidinal é precisamente a circulação de valor que se opera no interior 
do aparelho psíquico, a maior parte das vezes num desconhecimento que 
impede o sujeito de perceber, no sofrimento do sintoma, a satisfação sexual.

(1) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 280; S.E., XIV, 181; Fr., 121.
(2) Freud (S.), Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 214; S.E., XIV, 122; Fr., 33.
(3) Freud (S.), Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 30-1; S.E., XVIII, 30-1; Fr., 34.

EGO ou  E U

= D.: Ich. — F.: moi. — En.\ ego. — Es.: yo. — /.: io.

•  Instância  que F reud, na sua segunda teoria do aparelho psíqu ico , 
d istingue  do id  e do superego.

Do p o n to  de vista  tópico, o ego está n um a  relação de dependência  
tan to  para com  as reivindicações do id, com o para com  os im p era ti
vos do superego e exigências da realidade. E m bora se s itu e  com o m e 
diador, encarregado dos in teresses  da to talidade da pessoa, a sua au 
tonom ia é apenas relativa.

Do p o n to  de vista  dinâmico, o ego representa  em in en tem en te , no  
conflito neurótico, o pólo defensivo da personalidade; põe em  jogo uma  
série de m ecan ism os de defesa, estes m o tivados pela percepção de um  
a feto  desagradável (sinal de angústia).

Do p o n to  de vista  econômico, o ego surge com o um  fa to r  de ligação 
dos processos psíquicos; m as, nas operações defensivas, as ten ta tiva s  
de ligação da energia pu lsiona l são contam inadas pelas característi
cas que especificam  o processo  prim ário: a ssu m em  um  aspecto  com - 

1 2 4  pulsivo , repe titivo , desreal.
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A teoria psicanalítica procura exp licar a gênese do ego em  dois re
gistros relativam ente heterogêneos, quer vendo nele um  aparelho adap- 
ta tivo , diferenciado a p a rtir  do id  em  contato  com  a realidade exterior, 
q u er definindo-o com o o p ro d u to  de identificações que levam  à fo rm a
ção no seio da pessoa de um  objeto  de a m or in vestid o  pelo  id.

R elativam ente à prim eira teoria do aparelho psíquico, o ego é m ais  
vasto  do que o sis tem a  pré-consciente-consciente, na m edida  em  que  
as suas operações defensivas sâo em  grande p a rte  inconscientes.

De um  p o n to  de vista  h istórico , o conceito  tópico do ego é o resu l
tado de uma noção co n sta n tem en te  p resen te  em  F reud  desde as ori
gens do seu pensam en to .

■ Na medida em que existem em Freud duas teorias tópicas do aparelho 
psíquico, a primeira das quais faz intervir os sistemas inconsciente e pré- 
consciente-consciente, e a segunda as três instâncias id, ego e superego, 
é corrente em psicanálise admitir que a noção de ego só se teria revestido 
de um sentido estritamente psicanalítico, técnico, após aquilo a que se cha
mou a “virada” de 1920. Esta mudança profunda da teoria, aliás, pode ter 
correspondido, na prática, a uma nova orientação, voltada para a análise 
do ego e dos seus mecanismos de defesa, mais do que para a elucidação 
dos conteúdos inconscientes. É claro que ninguém ignora que Freud falava 
de “ego” (Ich) desde os seus primeiros escritos, mas afirma-se que isso acon
tecia, geralmente, de forma pouco especificada (a), pois o termo designava 
então a personalidade no seu conjunto. Considera-se que as concepções mais 
específicas que atribuem ao ego funções bem determinadas no seio do apa
relho psíquico (no Projeto para uma psicologia científica [Entwurt einerPsycho- 
logie, 1895], por exemplo) são prefigurações isoladas das noções da segun
da tópica. Na realidade, como veremos, a história do pensamento freudia
no é muito mais complexa. Por um lado, o estudo do conjunto dos textos 
freudianos não permite localizar duas acepções do ego correspondentes a 
dois períodos diferentes: a noção de ego sempre esteve presente, apesar 
de ter sido renovada por sucessivas contribuições (narcisismo, destaque da 
noção de identificação, etc.). Por outro lado, a virada de 1920 não podería 
limitar-se à definição do ego como instância central da personalidade: com
preende, como se sabe, outras numerosas contribuições essenciais, que mo
dificam a estrutura de conjunto da teoria e que só poderíam ser plenamen
te apreciadas nas suas correlações. Finalmente, não nos parece desejável 
apresentar desde logo uma distinção decisiva entre o ego como pessoa e o 
ego como instância, porque a articulação destes dois sentidos está precisa
mente no centro da problemática do ego. Em Freud, esta questão está impli
citamente presente muito cedo, e permanece mesmo depois de 1920. A 
ambigüidade terminológica que se pretendería denunciar e ver dissipada 
encobre um problema de fundo.

Certos autores, movidos por um desejo de clarificação, procuraram, in
dependentemente de preocupações quanto à história do pensamento freu
diano, marcar uma diferença conceituai entre o ego, enquanto instância, 
subestrutura da personalidade, e o ego enquanto objeto de amor para o pró- 125
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prio indivíduo — o ego do amor-próprio segundo La Rochefoucauld, o ego 
investido de libido narcísica segundo Freud. Hartmann, por exemplo, propôs- 
se a dissipar o equívoco que estaria contido na noção de narcisismo e numa 
expressão como investimento do ego (Ich-Besetzung, ego-cathexis): “Quando 
se utiliza o termo narcisismo, parece muitas vezes que se confundem dois 
pares de opostos: o primeiro diz respeito ao si mesmo (soz) [self\, a própria 
pessoa em oposição ao objeto, e o segundo diz respeito ao ego [como siste
ma psíquico] em oposição às outras subestruturas da personalidade. No en
tanto, o que se opõe a investimento de objeto não é investimento do ego 
[ego-cathexis], mas investimento da própria pessoa, isto é, investimento de 
si mesmo (soi) [self-cathexis]; quando falamos de investimento de si mesmo 
(soi), isso não implica que o investimento esteja situado no id, no ego, ou 
no superego [...]. Seria pois possível esclarecer as coisas definindo o narci
sismo como o investimento libidinal não do ego, mas do si mesmo (soi).” (1)

Esta posição parece-nos antecipar, por uma distinção puramente no- 
cional, a resposta a problemas essenciais. De um modo geral, a contribui
ção da psicanálise com a sua concepção do ego corre o risco de ficar par
cialmente ignorada se, simplesmente, justapusermos uma acepção do ter
mo considerada especificamente psicanalítica a outras acepções considera
das tradicionais, e, a fortiori, se quisermos de saída figurar diferentes senti
dos em outros tantos vocábulos distintos. Freud não só encontra e utiliza 
acepções clássicas, opondo, por exemplo, o organismo ao meio, o sujeito 
ao objeto, o interior ao exterior, como emprega o próprio termo Ich nestes 
diferentes níveis, chegando até a jogar com a ambigüidade da utilização 
desta palavra; isso mostra que não exclui do seu campo qualquer das signi
ficações atribuídas aos termos ego (moi) ou eu (je) [Ich] (0).

I — Freud utiliza a noção de ego desde os primeiros trabalhos, e é inte
ressante ver destacarem-se dos textos do período de 1894-1900 certos te
mas e problemas que se reencontrarão ulteriormente.

Foi a experiência clínica das neuroses que levou Freud a transformar 
radicalmente a concepção tradicional do ego. A psicologia e sobretudo a 
psicopatologia levam, por volta dos anos 1880, pelo estudo das “alterações 
e desdobramentos da personalidade”, dos “estados segundos”, etc., a des
mantelar a noção de um ego uno e permanente. Mais ainda, um autor co
mo P. Janet põe em evidência a existência, na histeria, de um desdobra
mento simultâneo da personalidade: há a “... formação, no espírito, de dois 
grupos de fenômenos: um constitui a personalidade comum; o outro, sus
cetível aliás de se subdividir, forma uma personalidade anormal, diferente 
da primeira, e completamente ignorada por ela” (2). Janet vê nesse desdo
bramento da personalidade uma conseqüência do “estreitamento do cam
po de consciência”, de uma “fraqueza da síntese psicológica”, que na pes
soa histérica levam a uma “autotomia”. “A personalidade não pode perce
ber todos os fenômenos, sacrifica definitivamente alguns deles; é uma es
pécie de autotomia, e estes fenômenos abandonados desenvolvem-se isola
damente sem que o sujeito tenha conhecimento da sua atividade.” (3) Sabe-se 

126 que a contribuição de Freud para a interpretação desses fenômenos consis-
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te em ver neles a expressão de um conflito psíquico: certas representações 
são objeto de uma defesa na medida em que são inconciliáveis {unvertrãglich) 
com o ego.

N o  p e r ío d o  d e  18 9 5 -1 9 0 0 , a  p a la v ra  “ e g o ” é  m u ita s  v e z e s  u til iz a d a  p o r  
F re u d  e m  c o n te x to s  d iv e rso s . P o d e  s e r  ú til  v e r  co m o  a  n o ç ã o  o p e ra  s e g u n 
d o  o r e g is t ro  e m  q u e  é  u tiliz a d a : teoria do tratamento, modelo do conflito de
fensivo, metapsicologia do aparelho psíquico.

1? Em Estudos sobre a histeria, no capítulo intitulado “Psicoterapia da 
histeria”, Freud mostra como o material patogênico inconsciente, do qual 
ele sublinha o caráter altamente organizado, só pode ser conquistado pro
gressivamente. A consciência ou “consciência do ego” é designada como 
um desfiladeiro que só deixa passar uma recordação patogênica de cada 
vez e que pode ser bloqueado enquanto a perlaboração (.Durcharbeitung) não 
tiver vencido as resistências: “Uma das recordações que está prestes a vir 
à luz permanece ali diante do doente até que este a receba no espaço do 
ego.” (4a) Estão aqui caracterizados o laço muito estreito entre a consciên
cia e o ego (atestado pela expressão consciência do ego) e também a idéia 
de que o ego é mais amplo do que a consciência atual; é um verdadeiro 
território (que Freud logo irá assimilar ao “pré-consciente”).

As resistências manifestadas pelo paciente são descritas em primeira 
análise nos Estudos sobre a histeria como provenientes do ego, “que tem 
prazer na defesa”. Se essa técnica permite enganar momentaneamente a 
sua vigilância, “em todas as ocasiões verdadeiramente sérias, ele se recu
pera, retoma seus objetivos e prossegue a sua resistência” (4b). Mas, por 
outro lado, o ego é infiltrado pelo “núcleo patogênico” inconsciente, de modo 
que a fronteira entre os dois parece, por vezes, puramente convencional.
M a is  a in d a , “ d e s s a  m e s m a  in f iltra ç ã o  e m a n a r ia  a  r e s i s tê n c ia ” (4c). A q u i 
já  e s tá  e s b o ç a d a  a  q u e s tã o  d e  u m a  r e s is tê n c ia  p ro p r ia m e n te  in c o n sc ie n te , 
q u e s tã o  q u e , u l te r io rm e n te ,  s u s c i ta rá  d u a s  r e s p o s ta s  d if e r e n te s  d e  F re u d : 
o r e c u rs o  à  n o çã o  d e  u m  e g o  in c o n sc ie n te ,  m a s  ta m b é m  à  n o ç ã o  d e  u m a  
r e s is tê n c ia  p ró p r ia  do  id .

2 ?  A  n o çã o  d e  e g o  e s tá  c o n s ta n te m e n te  p r e s e n te  n a s  p r im e ira s  e la 
b o ra ç õ e s  d o  conflito n e u ró tic o  p ro p o s ta s  p o r  F re u d .  P ro c u ra  e s p e c if ic a r  
a  d e fe s a  e m  d if e r e n te s  “ m o d o s ” , “ m e c a n is m o s ” , “ p ro c e d im e n to s ” , “ d is 
p o s i t iv o s ” , c o r r e s p o n d e n te s  à s  d if e r e n te s  p s ic o n e u ro s e s :  h is te r ia ,  n e u ro s e  
o b se s s iv a , p a ra n ó ia , c o n fu sã o  a lu c in a tó r ia , e tc . A  in c o m p a tib ilid a d e  d e  u m a  
r e p r e s e n ta ç ã o  c o m  o e g o  é  s i tu a d a  n a  o r ig e m  d e s ta s  d if e r e n te s  m o d a lid a 
d e s  d o  co n flito .

Na histeria, por exemplo, o ego intervém como instância defensiva, mas 
de uma forma complexa. Dizer que o ego se defende não deixa de ser ambí
guo. A fórmula pode ser compreendida da seguinte maneira: o ego, como 
campo de consciência, colocado diante de uma situação conflitual (conflito 
de interesses, de desejos, ou ainda entre desejos e interdições) e incapaz 
àe dominá-la, defende-se evitando-a, não querendo saber dela; neste senti
do, o ego seria o campo que deve ser preservado do conflito pela atividade 
defensiva. Mas o conflito psíquico que Freud vê atuando tem outra dimen- 1 2 7
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são: é o ego como “massa dominante de representações” que é ameaçado 
por uma representação considerada inconciliável com ele: há um recalca- 
mento pelo ego. O caso Lucy R..., um dos primeiros em que Freud salienta 
a noção de conflito e a parte que nele tem o ego, ilustra especialmente esta 
ambigüidade. Freud não se satisfaz com a única explicação de que o ego, 
por falta da “coragem moral” necessária, não queira saber do “conflito 
de afetos” que o perturba; o tratamento só progride na medida em que en
tra na elucidação dos “símbolos mnésicos” sucessivos, símbolos de cenas 
em que aparece um desejo inconsciente bem determinado naquilo que ofe
rece de inconciliável com a imagem de si mesma que a paciente insiste 
em manter.

Como o ego é parte interessada no conflito, o próprio motivo da ação 
defensiva, ou, como diz Freud às vezes desde essa época, seu sinal, é o 
sentimento de desprazer que o afeta e que, para Freud, está diretamente 
ligado a essa inconciliabilidade (4rf).

Finalmente, embora a operação defensiva da histeria seja atribuída ao 
ego, isso não implica que ela seja concebida apenas como consciente e vo
luntária. No Projeto para uma psicologia científica, onde Freud apresenta um 
esquema da defesa histérica, um dos pontos importantes que ele pretende 
explicar é “ ...por que um processo do ego é acompanhado de efeitos que ha
bitualmente só encontramos nos processos primários” (5a). Na formação 
do “símbolo mnésico” que é o sintoma histérico, todo o quantum de afeto, 
toda a significação são deslocados do simbolizado para o símbolo, o que não 
acontece no pensamento normal. O ego só põe em funcionamento o pro
cesso primário quando não está em condições de fazer funcionar as suas 
defesas normais (atenção e evitação, por exemplo). No caso da lembrança 
de um traumatismo sexual {ver\ a posteriori; sedução) o ego é surpreendido 
por um ataque interno e só pode “deixar agir um processo primário” (56). 
A situação da “defesa patológica” em relação à palavra não é pois determi
nada de maneira unívoca; em certo sentido, o ego é na verdade o agente 
da defesa, mas, na medida em que só pode se defender separando-se da
quilo que o ameaça, abandona a representação inconciliável a um tipo de 
processo sobre o qual não tem domínio.

3? Na sua primeira elaboração metapsicológica do funcionamento psí
quico, Freud atribui um papel de primeiro plano à noção do ego. No Projeto 
para uma psicologia científica, a função do ego é essencialmente inibidora. 
Naquilo que é descrito por Freud como “vivência de satisfação” {ver este 
termo), o ego intervém para impedir que o investimento da imagem mnési- 
ca do primeiro objeto satisfatório adquira uma força tal que desencadeie 
um “indicador de realidade”, tal como a percepção de um objeto real. Para 
que o indicador de realidade assuma para o sujeito valor de critério,. isto 
é, para que a alucinação seja evitada e para que a descarga não se produza 
quer na ausência quer na presença do objeto real, é necessário que seja ini
bido o processo primário que consiste numa livre propagação da excitação 
até a imagem. Vemos assim que, embora o ego seja o que permite ao sus- 
jeito não confundir os seus processos internos com a realidade, isso não128
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significa que ele tenha um acesso privilegiado ao real, um padrão ao qual 
comparar as representações. Este acesso direto à realidade Freud reserva 
a um sistema autônomo chamado “sistema de percepção” (designado pe
las letras W ou o?) radicalmente diferente do sistema i/s do qual o ego faz 
parte e que funciona de modo inteiramente diferente.

O ego é descrito por Freud como uma “organização” de neurônios (ou, 
traduzido na linguagem menos “fisiológica” utilizada por Freud em outros 
textos, uma organização de representações) caracterizada por diversos ele
mentos: abertura dos caminhos associativos interiores a esse grupo de neu
rônios, investimento constante por uma energia de origem endógena, isto 
é, pulsional, distinção entre uma parte permanente e uma parte variável. 
E a permanência nele de um nível de investimento que permite ao ego ini
bir os processos primários, não só aqueles que levam à alucinação, mas tam
bém os que seriam suscetíveis de provocar desprazer (defesa primária). “O 
investimento de desejo até a alucinação, o desenvolvimento total do des
prazer que compreende um dispêndio total da defesa, tudo isso designa
mos por processos psíquicos primários; em contrapartida, os processos que 
só um bom investimento do ego torna possíveis e que representam uma 
moderação dos precedentes são os processos psíquicos secundários.” (5c) (7)

Vemos que o ego não é definido por Freud como o conjunto do indiví
duo, nem mesmo como o conjunto do aparelho psíquico; é apenas uma par
te. No entanto, esta tese deve ser completada na medida em que a relação 
do ego com o indivíduo, tanto na dimensão biológica deste (organismo), co
mo na dimensão psíquica, é privilegiada. Esta ambigüidade constitutiva do 
ego reaparece na dificuldade em dar um sentido unívoco à noção de inte
rior, de excitação interna. A excitação endógena é sucessivamente conce
bida como proveniente do interior do corpo, depois do interior do aparelho 
psíquico, e finalmente como armazenada no ego definido como reserva de 
energia (Vorratstràger). Existe aqui uma série de encaixes sucessivos, que, 
se quisermos abstrair dos esquemas mecanicistas pelos quais Freud tenta 
explicá-los, incitam a conceber a idéia de um ego como uma espécie de me
táfora realizada do organismo.

II — O capítulo metapsicológico de A  interpretação de sonhos (exposi
ção da “primeira” teoria do aparelho psíquico que, na realidade, nos surge, 
à luz dos textos póstumos de Freud, como uma segunda metapsicologia) 
mostra as diferenças manifestas relativamente às concepções precedentes. 
É estabelecida a diferenciação sistemática entre os sistemas Inconsciente, 
Pré-consciente e Consciente no quadro de um “aparelho” em que não in
tervém a noção do ego.

Inteiramente entregue à sua descoberta do sonho como “via real para 
o inconsciente”, Freud acentua sobretudo os mecanismos primários do “tra
balho do sonho”* e a forma como impõem a sua lei ao material pré-cons- 
ciente. A passagem de um sistema para outro é concebida como tradução 
ou, segundo uma comparação óptica, como passagem de um meio para ou
tro cujo índice de refração fosse diferente. A ação defensiva não está au- 129
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sente do sonho, mas de nenhum modo é agrupada por Freud sob o termo 
“ego”. Diversos aspectos que podíamos reconhecer nos trabalhos prece
dentes encontram-se aqui repartidos a diferentes níveis:

1 . O ego enquanto instância defensiva reencontra-se em certa medida 
na censura*; e conviría ainda notar que esta tem um papel essencialmente 
interditório que impede assimilá-la a uma organização complexa que possa 
fazer intervir mecanismos diferenciados como os que, para Freud, funcio
nam nos conflitos neuróticos.

2 . O papel moderador e inibidor exercido pelo ego sobre o processo 
primário encontra-se no sistema Pcs, tal como ele funciona no pensamento 
da vigília. Todavia, note-se a diferença a este respeito entre a concepção 
do Projeto e a de A  interpretação de sonhos. O sistema Pcs é o próprio lugar 
do funcionamento do processo secundário, enquanto o ego, no Projeto, era 
o que induzia o processo secundário em função da sua organização própria.

3. O ego, enquanto organização libidinalmente investida, é reencontra
do explicitamente como portador do desejo de dormir, onde Freud vê o pró
prio motivo da formação do sonho (6) (ô).

III — Podemos caracterizar o período de 1900-1915 como um período 
de hesitações no que diz respeito à noção de ego. Esquematicamente, ve
mos a investigação freudiana avançar em quatro direções:

1. Nas exposições mais teóricas do funcionamento do aparelho psíqui
co, Freud refere-se sempre ao modelo definido em 1900 com base no exem
plo do sonho, e leva-o às últimas conseqüências, sem fazer intervir a noção 
de ego nas diferenciações tópicas, nem a de pulsões do ego* nas considera
ções energéticas (7).

2. Quanto às relações entre o ego e a realidade, não podemos falar de 
uma verdadeira mudança na solução teórica do problema, mas de um des
locamento da ênfase. A referência fundamental continua sendo a vivência 
de satisfação e da alucinação primitiva:

a) O papel da “experiência da vida” é valorizado. “Foi apenas a falta 
persistente da satisfação esperada, a decepção, que acarretou o abandono 
desta tentativa de satisfação por meio da alucinação. Em seu lugar, o apa
relho psíquico teve de se resolver a representar o estado real do mundo 
exterior e a procurar uma modificação real.” (&z)

b) O destaque de dois grandes princípios do funcionamento psíquico 
acrescenta alguma coisa à distinção entre processo primário e processo se
cundário. O princípio de realidade* surge como uma lei que vem impor do 
exterior as suas exigências ao aparelho psíquico, que tende progressivamente 
a fazê-las suas.

c) Freud apresenta um suporte privilegiado para as exigências do prin
cípio de realidade. São as pulsões de autoconservação* que abandonam mais 
rapidamente o funcionamento segundo o princípio de prazer e que, suscetí
veis de serem educadas mais depressa pela realidade, fornecem o substra
to energético de um “ego-realidade” que “... nada mais tem a fazer do que 
tender para o útil e garantir-se contra os danos” (8b). Nesta perspectiva,130
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o acesso do ego à realidade escaparia a toda problemática: a maneira como 
o ego põe fim à satisfação alucinatória do desejo muda de sentido; ele é 
submetido à prova da realidade por intermédio das pulsões de autoconser- 
vação, e tenta em seguida impor as normas da realidade às pulsões sexuais 
(para a discussão desta concepção, ver: prova de realidade; ego-prazer — 
ego-realidade).

d) A relação do ego com o sistema pré-consciente-consciente, e sobre
tudo com a percepção e a motilidade, torna-se muito estreita.

3. Na descrição do conflito defensivo, e mais especialmente na clínica 
da neurose obsessiva, o ego afirma-se como a instância que se opõe ao de
sejo — oposição que o afeto desagradável vem assinalar e que de saída 
toma a forma de uma luta entre duas forças em que se reconhece igual
mente a marca da pulsão. Ao pretender evidenciar a existência de uma neu
rose infantil “completa” em O homem dos ratos, Freud descobre “uma pul
são erótica e uma revolta contra ela, um desejo (ainda não compulsivo) e 
um temor (já compulsivo) que luta contra ele, um afeto penoso e uma pres
são para realizar ações defensivas” (9). É com a preocupação de dar ao ego, 
simetricamente à sexualidade, um suporte pulsional, que Freud é levado 
a descrever o conflito como oposição entre as pulsões sexuais e as pulsões 
do ego*.

Na mesma ordem de idéias, Freud interroga-se sobre o desenvolvimento 
das pulsões do ego, desenvolvimento que seria necessário considerar pela 
mesma razão que o desenvolvimento libidinal, e sugere que no caso da 
neurose obsessiva o primeiro podería ter estado mais adiantado do que 
o segundo (10).

4. Uma nova concepção, a do ego como objeto de amor, destaca-se du
rante este período, com base particularmente nos exemplos da homosse
xualidade e das psicoses; ela vai tornar-se dominante num certo número 
de textos dos anos de 1914-15, que marcam uma verdadeira virada do pen
samento freudiano.

IV — Três noções estreitamente ligadas umas às outras se elaboram 
neste período de transição (1914-15): o narcisismo*, a identificação* como 
constitutiva do ego e a diferenciação no seio do ego de determinados com
ponentes “ideais”.

1. Podemos resumir assim o que a introdução do narcisismo acarreta 
quanto à definição do ego:

d) O ego não surge de saída, nem mesmo como resultado de uma 
diferenciação progressiva. Exige, para se constituir, “uma nova ação 
psíquica” (11a).

b) Define-se como unidade relativamente ao funcionamento anárquico 
e fragmentado da sexualidade que caracteriza o auto-erotismo*.

c) Oferece-se como objeto de amor à sexualidade, tal como um objeto 
exterior. Na perspectiva de uma gênese da escolha de objeto, Freud é mes
mo levado a apresentar a seqüência: auto-erotismo, narcisismo, escolha de 
objeto homossexual, escolha de objeto heterossexual. 131
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d) Esta definição do ego como objeto não permite confundi-lo com o 
conjunto do mundo interior do sujeito. É assim que Freud insiste em sus
tentar, contra Jung, uma distinção entre introversão* da libido sobre as fan
tasias e um “retorno desta ao ego” (116).

é) Do ponto de vista econômico, “o ego deve ser considerado como 
um grande reservatório de libido, de onde a libido é enviada para os obje
tos e que está sempre pronto a absorver parte da libido que reflui dos 
objetos” (12). Esta imagem do reservatório implica que o ego não é apenas 
um lugar de passagem para a energia de investimento, mas o lugar de uma 
estase permanente desta — e até mesmo que ele é constituído como forma 
por esta carga energética. Daí a imagem de um organismo, de um “animál- 
culo protoplásmico” (11c), utilizada para o caracterizar.

f)  Por fim, Freud descreve como típica uma “escolha narcísica de 
objeto”* em que o objeto de amor é definido pela sua semelhança com o 
próprio ego do indivíduo. Mas, além de um tipo especial de escolha de ob
jeto, ilustrado, por exemplo, por certos casos de homossexualidade mascu
lina, Freud é levado a remodelar o conjunto da noção de escolha de objeto, 
inclusive no seu chamado tipo de escolha por apoio*, para nele situar o ego 
do sujeito.

2. No mesmo período, a noção de identificação é consideravelmente 
enriquecida. Ao lado das suas formas, imediatamente reconhecidas na his
teria, onde aparece como passageira, como uma maneira de significar num 
verdadeiro sintoma uma semelhança inconsciente entre a pessoa e outrem, 
Freud destaca formas mais fundamentais. Ela não é apenas a expressão 
de uma relação entre mim (moi) e outra pessoa; o ego pode achar-se pro
fundamente modificado pela identificação, tornando-se o resíduo intra- 
subjetivo de uma relação intersubjetiva. É assim que, na homossexualida
de masculina, “o jovem não abandona a mãe, mas identifica-se com ela e 
transforma-se nela [...]. O que é impressionante nesta identificação é o seu 
alcance: remodela o ego numa das suas partes mais importantes, o caráter 
sexual, segundo o protótipo daquilo que antes era o objeto” (13).

3. Da análise da melancolia e dos processos que ela põe em evidência, 
a noção de ego sai profundamente transformada.

а) A identificação com o objeto perdido, manifesta no melancólico, é 
interpretada como uma regressão a uma identificação mais arcaica, conce
bida como uma fase preliminar da escolha de objeto “...na qual o ego quer 
incorporar em si esse objeto” (14a). Esta idéia abre caminho a uma concep
ção de um ego que não seria apenas remodelado por identificações secun
dárias; seria também constituído, desde a origem, por uma identificação 
que toma como protótipo a incorporação* oral.

б) Freud descreve em termos antropomórficos o objeto introjetado 
no ego; é submetido aos piores tratamentos, sofre, o suicídio procura 
matá-lo, etc. (146).

c) Na realidade, com a introjeção do objeto, é toda uma relação que 
pode, ao mesmo tempo, estar interiorizada. Na melancolia, o conflito ambi
valente para com o objeto vai ser transposto na relação com o ego.132
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d) O ego já não é concebido como a única instância personificada no 
interior do psiquismo. Certas partes podem separar-se por divagem, parti
cularmente a instância crítica ou consciência moral: uma parte do ego 
põe-se diante de outra, julga-a de forma crítica, toma-a, por assim dizer, 
como objeto.

Afirma-se assim a idéia, já presente em Sobre o narcisismo: uma intro
dução, de que a grande oposição entre a libido do ego e a libido objetai não 
basta para explicar todas as modalidades do retraimento narcísico do libi
do. A libido “narcísica” pode ter como objeto toda uma série de instâncias 
que formam um sistema complexo e cujo pertencimento ao sistema do ego 
é, aliás, conotado pelos nomes com que Freud as designa: ego ideal*, ideal 
do ego*, superego*.

V — A “virada” de 1920: vemos que a fórmula, pelo menos no que 
se refere à introdução da noção de ego, só pode ser aceita com reservas.
Todavia, não será possível recusar o próprio testemunho de Freud sobre 
a mudança essencial que então se operou. Parece que, se a segunda teoria 
tópica faz do ego um sistema ou uma instância, é porque, em primeiro lu
gar, procura ajustar-se melhor às modalidades do conflito psíquico do que 
a primeira teoria, da qual se pode dizer, esquematicamente, que tomava 
como referência principal os diferentes tipos de funcionamento mental (pro
cesso primário e processo secundário). As partes intervenientes no conflito 
— o ego, como agência da defesa; o superego, como sistema de interdições; 
o id, como pólo pulsional — é que são, agora, elevadas à dignidade de ins
tâncias do aparelho psíquico. A passagem da primeira para a segunda tópi
ca não implica que as novas “províncias” tornem caducos os limites prece
dentes entre Inconsciente, Pré-consciente e Consciente. Mas na instância 
do ego vêm reagrupar-se funções e processos que, no quadro da primeira 
tópica, estavam repartidos por diversos sistemas:

1. A consciência, no primeiro modelo metapsicológico, constituía um ver
dadeiro sistema autônomo (sistema w do Projeto para uma psicologia cientí
fica) para em seguida ser ligada por Freud, de uma forma que nunca dei
xou de conter dificuldades, ao sistema Pcs {ver: consciência); agora ela vê 
a sua situação tópica determinada: é o “núcleo do ego”.

2 . As funções reconhecidas do sistema Pré-consciente são, na sua maior 
parte, englobadas no ego.

3. O ego, e é este o ponto em que Freud mais insiste, é em grande par
te inconsciente. Isto é atestado pela clínica, e especialmente pelas resistên
cias inconscientes no tratamento: “Encontramos no próprio ego algo que 
é também inconsciente, que se comporta exatamente como o recalcado, 
isto é, que produz efeitos poderosos sem se tornar consciente e que neces
sita de um trabalho especial para que se tome consciente.” (15#) Freud abria 
aqui um caminho largamente explorado pelos seus sucessores. Houve quem 
descrevesse técnicas defensivas do ego que não são apenas inconscientes
no sentido de o sujeito ignorar os seus motivos e o seu mecanismo, mas 1 3 3
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ainda porque apresentam um aspecto compulsivo, repetitivo, desreal, que 
as aparenta com o recalcado contra que lutam.

Este alargamento da noção de ego implica que lhe são atribuídas na 
segunda tópica as mais diversas funções: controle da motilidade e da per
cepção, prova da realidade, antecipação, ordenação temporal dos proces
sos mentais, pensamento racional, etc., mas igualmente desconhecimento, 
racionalização, defesa compulsiva contra as reivindicações pulsionais. Co
mo já foi notado, estas funções podem ser reagrupadas em pares antinômi- 
cos (oposição às pulsões e satisfação das pulsões, insight e racionalização, 
conhecimento objetivo e deformação sistemática, resistência e suspensão 
das resistências, etc.), antinomias que apenas refletem a situação destina
da ao ego relativamente às duas instâncias e à realidade (e). Conforme o 
ponto de vista em que se coloca, Freud acentua às vezes a heteronomia 
do ego, às vezes suas possibilidades de uma relativa autonomia. O ego sur
ge essencialmente como um mediador que se esforça para levar em conta 
exigências contraditórias; ele "... está submetido a uma tríplice servidão, 
e é por isso mesmo ameaçado por três espécies de perigos: o que provém 
do mundo exterior, o da libido do id, e o da severidade do superego [...]. 
Como ser-fronteira, o ego tenta fazer a mediação entre o mundo e o id, ten
ta tomar o id dócil ao mundo, tomar o mundo, graças à ação muscular, con
forme ao desejo do id” (15£).

VI — A extensão que a noção de ego toma na teoria psicanalítica é ates
tada, simultaneamente, pelo interesse que lhe dedicaram numerosos auto
res e pela diversidade dos modos como a encararam. E foi assim que toda 
uma escola teve como objetivo relacionar as aquisições psicanalíticas com 
as das outras disciplinas: psicofisiologia, psicologia da aprendizagem, psi
cologia da criança, psicologia social, de modo a constituir uma verdadeira 
psicologia geral do ego (f). Tal tentativa apela para noções como as de ener
gia dessexualizada e neutralizada à disposição do ego, de função chamada 
“sintética”, e de esfera não conflitual do ego. O ego é concebido antes de 
mais nada como um aparelho de regulação e de adaptação à realidade, cuja 
gênese se procura descrever, por processos de maturação e de aprendiza
gem, a partir do equipamento sensório-motor do lactente. Ainda que se pos
sam encontrar na origem de qualquer destes conceitos pontos de apoio no 
pensamento freudiano, já parece mais difícil admitir que a última teoria do 
aparelho psíquico tenha aqui a sua mais adequada expressão. É claro que 
não se pensaria em contrapor a esta orientação do ego psychology uma ex
posição do que seria a “verdadeira” teoria freudiana do ego: antes nos im
pressiona a dificuldade em situar numa única linha de pensamento o con
junto das contribuições psicanalíticas para a noção de ego. Esquematica- 
mente, podemos tentar agrupar as concepções freudianas em duas orienta
ções, isto considerando os três problemas principais colocados pela gênese 
do ego, pela sua situação tópica — principalmente o seu estatuto relativa
mente ao id — e, finalmente, pelo que se entende, do ponto de vista dinâ
mico e econômico, por energia do ego.134
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A) Numa primeira perspectiva, o ego surge como o produto de uma 
diferenciação progressiva do id resultante da influência da realidade exte
rior; esta diferenciação parte do sistema Percepção-Consciência, compara
do à camada cortical de uma vesícula de substância viva; o ego 
“...desenvolveu-se a partir da camada cortical do id, que, preparada para 
receber e afastar as excitações, acha-se em contato direto com o exterior 
(a realidade). Partindo da percepção consciente, o ego submete à sua in
fluência domínios cada vez mais vastos, camadas cada vez mais profundas 
do id” (16).

O ego pode ser definido, então, como um verdadeiro órgão que, sejam 
quais forem os efetivos fracassos que vier a conhecer, está destinado, por 
princípio, enquanto representante da realidade, a garantir uma domição pro
gressiva sobre as pulsões. “Esforça-se por fazer reinar a influência do mundo 
exterior sobre o id e suas tendências, procura colocar o princípio de reali
dade no lugar do princípio de prazer que reina sem restrições no id. A per
cepção desempenha para o ego o papel que no id cabe à pulsão.” (15c) Co
mo o próprio Freud indica, a distinção entre o ego e o id vai, pois, ao en
contro da oposição entre razão e paixões (15d).

O problema da energia de que o ego podería dispor não deixa, nesta 
concepção, de levantar dificuldades. Com efeito, na medida em que é um 
produto direto da ação do mundo exterior, como o ego podería tirar desse 
mundo exterior uma energia capaz de operar no seio de um aparelho psí
quico que, por definição, funciona com a sua própria energia? Às vezes Freud 
é levado a apelar para a realidade, já não apenas como dado exterior com 
que o indivíduo tem que contar para regular o seu funcionamento, mas com 
todo o peso de uma verdadeira instância (tal como as instâncias da perso
nalidade psíquica que são o ego e o superego), operando na dinâmica do 
conflito (17). Mas, se a única energia de que dispõe o aparelho psíquico é 
a energia interna proveniente das pulsões, aquela de que o ego podería dis
por não pode deixar de ser secundária, derivada do id. Esta solução, que 
é a mais geralmente admitida por Freud, não podia deixar de conduzir à 
hipótese de uma “dessexualização” da libido, hipótese da qual se pode pen
sar que apenas localiza numa noção, por sua vez também problemática, uma 
dificuldade da doutrina (77).

Tomada no seu conjunto, a concepção que acabamos de recordar le
vanta duas questões principais: por um lado, como compreender a tese so
bre a qual se baseia, de uma diferenciação do ego no seio de uma entidade 
psíquica cujo estatuto está mal definido; por outro lado, não será difícil in
tegrar nessa gênese quase ideal do aparelho psíquico uma série de contri
buições essenciais e propriamente psicanalíticas para a noção de ego?

A idéia de uma gênese do ego é cheia de ambigüidades, que aliás foram 
mantidas por Freud ao longo de toda a sua obra e que só se agravaram com 
o modelo proposto em Além do princípio do prazer (Jenseits des Lustprinzips,
1920). Efetivamente, a evolução da “vesícula viva” invocada neste texto po
de ser concebida a diversos níveis: filogênese da espécie humana, e mesmo 
da vida em geral, evolução do organismo humano, ou ainda diferenciação do 1 35
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aparelho psíquico a partir de um estado indiferenciado. Que valor se deverá 
então reconhecer a esta hipótese de um organismo simplificado que edifica- 
ria os seus limites próprios, o seu aparelho receptor e o seu pára-excitações* 
sob o impacto das excitações externas? Tratar-se-á de uma simples compa
ração para ilustrar, por uma imagem tomada de modo mais ou menos válido 
à biologia (o protozoário), a relação do indivíduo psíquico com o que lhe é ex
terior? Neste caso, o corpo, rigorosamente falando, deveria ser considerado 
como fazendo parte do “exterior” relativamente ao que seria uma vesícula 
psíquica, mas essa seria uma idéia totalmente contrária ao pensamento de 
Freud: para ele nunca existiu equivalência entre as excitações externas e as 
excitações internas, ou pulsões, que atacam constantemente, de dentro, o apa
relho psíquico e mesmo o ego, sem possibilidades de fuga. Somos pois leva
dos a procurar uma relação mais estreita entre esta representação biológica 
e a sua transposição psíquica. Freud apóia-se por vezes numa analogia real 
existente, por exemplo, entre as funções do ego e os aparelhos perceptores 
do organismo: assim como o tegumento e a superfície do corpo, o sistema 
percepção-consciência é a “superfície” do psiquismo. Tal maneira de ver le
va a conceber o aparelho psíquico como o resultado de uma especialização 
das funções corporais, e o ego como produto terminal de uma longa evolução 
do aparelho de adaptação.

Por fim, a outro nível, podemos perguntar se a insistência de Freud 
em utilizar esta imagem de uma forma viva definida pela sua diferença de 
nível energético com o exterior, possuindo um limite sujeito a efrações, li
mite que constantemente tem que ser defendido e reconstituído, não en
contrará o seu fundamento numa relação real entre a gênese do ego e a 
imagem do organismo, relação que Freud só em raras ocasiões formulou 
explicitamente: “O ego é antes de mais nada um ego corporal, não apenas 
um ser de superfície mas ele próprio a projeção de uma superfície.” (15^) 
“O ego é, em última análise, derivado de sensações corporais, principal
mente das que nascem da superfície do corpo ao lado do fato [...] de repre
sentar a superfície do aparelho mental.” (d). Tal indicação convida a defi
nir a instância do ego como fundada numa operação psíquica real que con
siste numa “projeção” do organismo no psiquismo.

B) Esta última observação levaria por si só a agrupar toda uma série 
de idéias, centrais em psicanálise, que permitem definir outra perspectiva. 
Esta não elude o problema da gênese do ego; procura à sua solução não 
recorrendo à idéia de uma diferenciação funcional, mas fazendo intervir ope
rações psíquicas próprias, verdadeiras precipitações no psiquismo de vestí
gios, de imagens, de formas emprestadas ao outro humano (ver particular - 
mente: identificação; introjeção; narcisismo; fase do espelho; “bom” obje
to, “mau” objeto). Os psicanalistas dedicaram-se a procurar os momentos 
eletivos e as etapas destas identificações, a definir quais são as identifica
ções específicas nas diferentes instâncias: ego ideal, ideal do ego, supere- 
go. Note-se que a relação do ego com a percepção e com o mundo exterior 
assume então um sentido novo sem por isso ser suprimida: o ego não é 
bem um aparelho que viria desenvolver-se a partir do sistema Percepção-136
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Consciência, mas uma formação interna que tem a sua origem em certas 
percepções privilegiadas, que provêm não do mundo exterior em geral, mas 
do mundo inter-humano.

Do ponto de vista tópico, o ego vê-se então definido não como uma ema
nação do id, mas como um objeto visado por ele: a teoria do narcisismo 
e a noção correlativa de uma libido orientada para o ego ou para um objeto 
exterior, segundo uma verdadeira balança energética, longe de ser aban
donada por Freud com o advento da segunda tópica, será por ele reafirma
da até os seus últimos escritos. A clínica psicanalítica, principalmente a das 
psicoses, vem ainda abonar essa concepção: depreciação e ódio do ego no 
melancólico, alargamento do ego até a fusão com o ego ideal no maníaco, 
perda das “fronteiras” do ego por desinvestimento destas nos estados de 
despersonalização (como foi salientado por P. Fedem), etc.

Por fim, a difícil questão do suporte energético que seria necessário 
reconhecer nas atividades do ego ganha em ser examinada em relação com 
a noção de investimento narcísico. O problema está então menos em saber 
o que significa a hipotética mudança qualitativa, chamada dessexualização 
ou neutralização, do que em compreender como o ego, objeto libidinal, po
de se apresentar não apenas como um “reservatório”, mas como sujeito 
dos investimentos libidinais que dele emanam.

Esta segunda linha de pensamento de que demos aqui alguns elemen
tos apresenta-se, na exata medida em que permanece mais próxima da 
experiência e das descobertas analíticas, como menos sintética do que a 
primeira; deixa pendente a necessária tarefa de articular com uma teoria 
propriamente psicanalítica do aparelho psíquico toda uma série de opera
ções, de atividades, que, com a preocupação de construir uma psicologia 
geral, uma escola psicanalítica catalogou — como se fosse evidente — en
tre as funções do ego.

▲ (a) No entanto, nas passagens de Estudos sobre a histeria (Studien über Hysterie, 1895) em 
que se trata do ego, Freud sabe utilizar outros termos específicos para designar das Indivi- 
duum, die Person.

(/?) Bastaria para comprová-lo a célebre formula “Wo Es war, soll Ich werden”; literal
mente, “onde estava o id, deve advir o ego”, que vem concluir um longo desenvolvimento 
sobre o ego, o id e o superego.

(7 ) Certas características do ego permitem comparar o ego do Projeto para uma psicologia 
científica com aquilo a que o pensamento contemporâneo chamou uma Gestalt, uma forma: 
limites relativamente fixos, no entanto com possibilidade de certas flutuações que não alte
ram o equilíbrio da forma, garantido pela permanência do núcleo (Ichkern); constância de um 
nível energético relativamente ao resto do psiquismo; boa circulação energética no interior 
do ego, contrastando com a barreira que a sua periferia constitui; efeito de atração e de orga
nização (descrito por Freud sob a denominação de investimento lateral: Nebenbesetzung) exer
cido pelo ego sobre os processos que se desenrolam no exterior dos seus próprios limites. Do 
mesmo modo, uma Gestalt polariza e organiza o campo sobre o qual ela se destaca, estrutura 
o seu fundo. Em vez de o ego ser o lugar, e mesmo o sujeito do pensamento, e em geral dos 
processos secundários, estes podem ser compreendidos como efeito do seu poder regulador.

(ô) Poderiamos então levantar a seguinte hipótese: o desaparecimento na metapsicologia 
de A interpretação de sonhos da função defensiva e da própria instância do ego não se deve 
ao fato de que no sono o ego se encontra numa posição completamente diferente daquela que 137
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ele ocupa no conflito defensivo? Já não é um pólo deste. O seu investimento narcísico (desejo 
de dormir) alarga-o, pode-se dizer, às dimensões da cena do sonho, ao mesmo tempo que ten
de a fazê-lo coincidir com o ego corporal (18).

(e) Para uma crítica das incoerências e das insuficiências da teoria comum das funções 
do ego, recorra-se ao trabalho de D. Lagache La psychanalyse et Ia strudure de la personalité (19). 

($*) Cf. particularmente a obra de Hartmann, Kris e Loewenstein e a de D. Rapaport. 
(rj) Certos autores, sensíveis a esta dificuldade, procuraram dotar o ego de uma pulsão 

específica, com os seus aparelhos, os seus esquemas de execução e o seu prazer próprio. Foi 
assim que I. Hendrick descreveu um “instinct to master” (ver. pulsão de dominação).

(6) Esta nota, como o indicam os editores da Standart Edition, não figura nas edições ale
mãs de O ego e o id. Ela aparece na tradução inglesa de 1927 onde se especifica que recebeu 
a aprovação de Freud (20).

(1) Hartmann (H.), Comments on the Psychoanalytic Theory of the Ego in Psychoanaly- 
tic Stude of the Child, vol. V, p. 84-5.

(2) Janet (P.), Lautomatisme psychologique, Alcan, Paris, 1899, p. 367
(3) Janet (P.), Letat mental des hystériques, Alcan, Paris, 1893-94, p. 443 (da 2? ed., 

1911).
(4) Breuer (J.) e Freud (S.), -  a) G.W., I. 295-6; S.E., II, 291; Fr., 236. -  b) G.W., 

I, 280; S.E., II, 278: Fr., 225. -  c) G.W., I, 294-5; S.E., II, 290; Fr., 235. -  d) Cf. G.W., 
I, 174; S.E., II, 116; Fr., 91.

(5) Freud (S.), d) Al., 432; Ingl., 410; Fr., 364. -  b) Al., 438; Ingl., 416; Fr., 369. -  
c) Al., 411; Ingl., 388-9; Fr., 344.

(6) Cf. Freud(S.), Überden Traum, 1901. G.W., II-III, 692-4; S.E., V, 679-80; Fr., 151-5
(7) Cf. Freud (S.), A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis, 1912. Das Unbewusste, 

1915. Die Verdrángung, 1915.
(8) Freud (S.), Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschebens, 1911.

-  a) G.W., VIII, 231; S.E., XII, 219. -  b) G.W., VIII, 235; S.E., XII, 223.
(9) Freud (S.), Bemerkungen über einen Fali von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 389; 

S.E., X, 163; Fr., 205.
(10) Freud (S.), Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 451; S.E., XII, 

324-5.
(11) Freud (S.), Zur Einführung des Narzissmus, 1914. — a) G.W., X, 142; S.E., XIV, 

77. -  b) G.W., X, 146; XIV, 80-1. -  c) G.W., X, 141; S.E., XIV, 75.
(12) Freud (S.), “Psychoanalyse” und “Libidotheorie”, 1923. G.W., XIII, 231; S.E., 

XVIII, 257.
(13) Freud (S.), Massenpssychologie un Ich-Analyse, 1921. G.W., XIII, 111; S.E., XVIII, 

108; Fr., 121.
(14) Freud (S.), Trauer und Melancholie, 1915. — a) G.W., X, 436; S.E., XIV, 249; Fr., 

204. -  b) Cf. G.W., X, 438-9; S.E., XIV, 251; Fr., 207.
(15) Freud (S.), Das ich un das Es, 1923. -  a) G.W., XIII, 244; S.E., XIX, 17; Fr., 170.

-  b) G.W., XIII, 286; S.E., XIX, 56; Fr., 214. -  c) G.W., XIII, 252-3; S.E., XIX, 25; Fr., 
179. -  d) G.W., XIII, 253; S.E., XIX, 25; Fr., 179. -  é) G.W., XIII, 253; S.E., XIX; 26; 
Fr., 179.

(16) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 129; S.E., XXIII, 198-9; 
Fr., 74.

(17) Cf. especialmente Freud (S.), Neurose und Psychose, 1924, e Der Realitàtsverlust bei 
Neurose und Psychose, 1924.

(18) Cf. Freud (S.), Metapsychologische Ergãnzung zur Traumlebre, 1915. G.W., X, 413; 
S.E., XIV, 223; Fr., 165.

(19) In La psychoanalyse, P.U.F., Paris, vol. 6 , mais especialmente o cap. VI.
(20) Cf. S.E., XIX, 26.
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EGO IDEAL ou  E U  ID E A L

=  D.: Idealich. — F.: moi idéal. — En.: ideal ego. — Es.: yo ideal. — I : io ideale.

•  Formação intrapsíquica que certos autores, diferenciando-a do 
ideal do ego, definem  com o um ideal narcísico de onipotência forjado  
a p a rtir  do m odelo do narcisism o infantil.

■ Freud criou o termo Idealich, que se encontra em Sobre o narcisismo: 
uma introdução (Zur Einführung des Narzissmus, 1914) e em O ego e o id 
(Das Ich und das Es, 1923). Mas não se encontra nele qualquer distinção 
conceituai entre Idealich (ego ideal) e Ichideal (ideal do ego).

Depois de Freud, certos autores retomaram o par formado por estes 
termos para designarem duas formações intrapsíquicas diferentes.

Nunberg, em particular, faz do ego ideal uma formação geneticamente 
anterior ao superego: “O ego ainda inorganizado, que se sente unido ao id, 
corresponde a uma condição ideal...” (1). No decorrer do seu desenvolvi
mento, o sujeito deixaria para trás este ideal narcísico e aspiraria a regres
sar a ele, o que acontece sobretudo, mas não exclusivamente, nas psicoses.

D. Lagache sublinhou o interesse que havería em distinguir o pólo de 
identificações representado pelo ego ideal daquele que é constituído pelo 
par ideal do ego-superego. Trata-se, para ele, de uma formação narcísica 
inconsciente, mas a concepção de Lagache não coincide com a de Nunberg: 
“O Ego Ideal concebido como um ideal narcísico de onipotência não se re
duz à união do Ego com o Id, antes compreende uma identificação primá
ria com outro ser, investido da onipotência, isto é, com a mãe.” (2a) O ego 
ideal serve de suporte ao que Lagache descreveu sob o nome de identifica
ção heróica (identificação com personagens excepcionais e prestigiosos): ” 0  
Ego Ideal é ainda revelado por admirações apaixonadas por grandes perso
nagens da história ou da vida contemporânea, caracterizados pela indepen
dência, orgulho, autoridade. Quando o tratamento progride, o Ego Ideal se 
delineia, emerge como uma formação irredutível ao Ideal do Ego.” (2b) Se
gundo D. Lagache, a formação do ego ideal tem implicações sadomasoquis- 
tas, especialmente a negação do outro que está em correlação com a afir
mação de si mesmo (ver: identificação com o agressor).

Para J. Lacan, o ego ideal é igualmente uma formação essencialmente 
narcísica que tem a sua origem na fase do espelho* e que pertence ao re
gistro do imaginário* (3).

Além da divergência das perspectivas, todos esses autores estão de acor
do, quer quanto à afirmação de que há interesse em especificar na teoria 
psicanalítica a formação inconsciente do ego ideal, quer em colocar em pri
meiro plano o caráter narcísico desta formação. Note-se, aliás, que o texto 
em que Freud introduz o termo situa na origem da formação das instâncias 
ideais da personalidade o processo de idealização pelo qual o sujeito se dá 
como objetivo reconquistar o chamado estado de onipotência do narcisis
mo infantil. 139
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(1) Nunberg(H.), Allgemeine Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage, 1932, trad. 
fr., Príncipes de psychanalyse, P.U.F., Paris, 1957, 135.

(2) Lagache (D.), La psychanalyse et la structure de la personnalité, 1958, in La psycha
nalyse, P.U.F., Paris, VI. — a) 43. — tí) 41-2.

(3) Lacan (J.), Remarques sur le rapport de Daniel Lagache, 1958, in La psychanalyse, 
P.U.F., Paris, VI, 133-46.

EGOÍSM O

= D.: Egoismus. — F.: égoism e. — En.: egoism. — Es.: egoismo. — egoism o. 

•  In teresse  que o ego tem  p o r  si m e sm o .

■ O termo “egoísmo” serviu a Freud, inicialmente, para caracterizar os 
sonhos; estes são qualificados de “egoístas” no sentido em que “ ... o ego 
bem-amado aparece em todos eles” (la). Isso não significa que os senti
mentos mais “desinteressados” não possam aparecer num sonho, mas que 
o ego do sonhador está sempre presente em pessoa ou por identificação (1 b).

A introdução do narcisismo* leva Freud a estabelecer a distinção con
ceituai entre este e o egoísmo: o narcisismo é “ ... o complemento libidinal 
do egoísmo” (2). São confundidos muitas vezes, mas não necessariamente. 
Esta distinção baseia-se naquela entre pulsões sexuais e pulsões do ego*. 
O egoísmo ou “interesse do ego” (Ichinteresse) (ver: interesse) define-se co
mo investimento pelas pulsões do ego, e o narcisismo como investimento 
do ego pelas pulsões sexuais.

(1 ) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. -  a) G.W., IHII, 274; S.E., IV, 267; Fr., 202. 
-  b) Cf. g.w., ii-III,M 328; S,E„ IV, 323; Fr., 240.

(2) Freud (S.), Metapsychologische Ergànzung zur Traumlehre, 1917. G.W., X, 413; S.E., 
XIV, 223; Fr., 164.

EG O -PR A Z E R  — EG O -R E A LID A D E  ou  E U -P R A Z E R  
— E U -R E A L ID A D E

= D.: Lust-Ich — Real-Ich. — F.: moi-plaisir — moi-réalité. — En.: pleasure-ego 
— reality-ego. — Es.: yo placer — yo realidad. — /.: io-piacere — io-realtà.

•  Term os u tilizados p o r Freud com referência a uma gênese da rela
ção do su jeito  com  o m undo ex terior e do acesso à realidade. Os dois  
term os são sem pre opostos um ao outro, m as em  acepções tão dife
ren tes que não se pode propor uma definição unívoca, e com  significa
ções que se sobrepõem  tanto que não se pode fixá-las em  definições 
m últiplas.

■ A oposição entre ego-prazer e ego-realidade é proposta por Freud prin
cipalmente em Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental 

1 40  (Formulierungen übér die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, 1911),
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Pulsões e destinos das pulsões (Triebe und Triebschiksale, 1915) e A  negação 
(Die Verneinung, 1925). Note-se em primeiro lugar que estes textos, que 
correspondem a momentos diferentes do pensamento de Freud, estão no 
entanto em continuidade uns com os outros e em nada acusam as modifica
ções introduzidas na definição do ego quando da passagem da primeira pa
ra a segunda tópica.

1? Em Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, a 
oposição entre ego-prazer e ego-realidade está ligada à oposição que existe 
entre princípio de prazer* e princípio de realidade*. Freud utiliza aqui os 
termos Lust-Ich e Real-Ich para designar a evolução das pulsões do ego*.
As pulsões que começam por funcionar segundo o princípio de prazer 
submetem-se progressivamente ao princípio de realidade, mas esta evolu
ção é menos rápida e menos completa nas pulsões sexuais, mais difíceis 
de “educar” do que as pulsões do ego. “Do mesmo modo que o ego-prazer 
nada mais pode fazer além de desejar, trabalhar para obter o prazer e evi
tar o desprazer, também o ego-realidade nada mais tem a fazer do que ten
der para o útil e garantir-se contra os danos.” (1) Note-se que o ego é foca
lizado aqui essencialmente do ponto de vista das pulsões, que lhe fornece
ríam um suporte energético; ego-prazer e ego-realidade não são duas for
mas radicalmente diferentes do ego, antes definem dois modos de funcio
namento das pulsões do ego, segundo o princípio de prazer e segundo o 
princípio de realidade.

2? Em Pulsões e destinos das pulsões, a perspectiva é também genética, 
mas não se considera a articulação de um princípio com outro nem a evolu
ção das pulsões do ego, e sim a gênese da oposição sujeito (ego) — objeto 
(mundo exterior), enquanto esta é correlativa da oposição prazer — des
prazer.

Nesta perspectiva, Freud distingue duas etapas: a primeira em que o 
sujeito “... coincide com o que é agradável, e o mundo exterior com o que 
é indiferente” (2a) y e a segunda em que o sujeito e o mundo exterior se 
opõem como o que é agradável e o que é desagradável. O sujeito, na pri
meira etapa, é qualificado de ego-realidade, e, na segunda, de ego-prazer; 
vemos assim que a sucessão dos termos é inversa à do texto precedente, 
mas estes termos, e em particular ego-realidade, não são tomados na mes
ma acepção; a oposição entre ego-realidade e ego-prazer situa-se aqui ante
riormente à introdução do princípio de realidade, a passagem do ego- 
realidade ao ego-prazer “ ... efetua-se sob a supremacia do princípio de pra
zer” (2b).

Este “ego-realidade do início” é assim qualificado por Freud na medi
da em que “ ... distingue interior e exterior segundo um bom critério objeti
vo” (2c), afirmação que poderiamos compreender da seguinte maneira: é 
efetivamente uma posição imediatamente objetiva a de referir ao sujeito 
as sensações de prazer e de desprazer sem fazer delas qualidades do mun
do exterior, o qual é, em si, indiferente.

Como se constitui o ego-prazer? O sujeito, como o mundo exterior, 
encontra-se cindido em uma parte agradável e uma parte desagradável; da- 1 41
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qui resulta uma nova divisão, em que o sujeito coincide com todo o agradá
vel e o mundo com todo o desagradável; esta divisão faz-se por uma 
introjeção* da parte dos objetos do mundo exterior que é fonte de prazer 
e pela projeção* para fora do que dentro é ocasião de desprazer. Esta nova 
posição do sujeito permite defini-lo como “ego-prazer purificado”, dado que 
todo o desagradável está fora.

Vê-se que, em Pulsões e destinos das pulsões, o termo ego-prazer já não 
significa simplesmente ego regido pelo princípio de desprazer-prazer, mas 
ego identificado com o agradável por oposição ao desagradável. Nesta no
va acepção, o que se opõe são ainda duas etapas do ego, mas definidas ago
ra por uma modificação do seu limite e dos seus conteúdos.

3? Em A  negação, Freud utiliza ainda a distinção entre ego-prazer e 
ego-realidade, isso na mesma perspectiva do texto precedente: como se cons
titui a oposição sujeito — mundo exterior? A expressão “ego-realidade do 
início” não é literalmente retomada; não parece, porém, que Freud tenha 
renunciado a essa idéia, visto que mantém que o sujeito dispõe imediata
mente de um acesso objetivo à realidade: “Na origem, a existência da re
presentação é uma garantia da realidade do representado.” (3a)

O segundo momento, o do “ego-prazer”, é descrito nos mesmos ter
mos que em Pulsões e destinos das pulsões: “O ego-prazer originário [...] de
seja introjetar em si tudo o que é bom e rejeitar para fora de si tudo o que 
é mau. Para ele, o mau, o estranho ao ego, o que se acha fora, são antes 
de mais nada idênticos.” (3è)

O “ego-realidade definitivo” correspondería a um terceiro momento, 
aquele em que o sujeito procura reencontrar no exterior um objeto real cor
respondente à representação do objeto primitivamente satisfatório e perdi
do (ver: vivência de satisfação). Aí se localiza o fator propulsor da prova 
de realidade*.

Esta passagem do ego-prazer ao ego-realidade depende, como nas For
mulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, da instauração do 
princípio de realidade.

★

A oposição entre ego-prazer e ego-realidade nunca foi integrada por 
Freud no conjunto dos seus pontos de vista metapsicológicos, e especial
mente na sua teoria do ego como instância do aparelho psíquico. É eviden
te, porém, que havería o interesse em se estabelecer essa articulação; tal 
aproximação facilitaria a solução de certas dificuldades da teoria psicanalí- 
tica do ego:

1 ? Os pontos de vista freudianos sobre a evolução de ego-prazer — ego- 
realidade constituem uma tentativa para estabelecer uma mediação, uma 
gênese, ainda que mítica, entre o indivíduo biopsicológico (assimilável, na 
nossa opinião, ao “ego-realidade do início” proposto por Freud) e o ego co
mo instância.

2? Consideram como causas dessa gênese operações psíquicas primiti-142
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vas de introjeção e de projeção pelas quais se constitui o limite de um ego 
que compreende um interior e um exterior.

3? Têm o mérito de dissipar o equívoco — que sempre prejudicou a 
teoria psicanalítica — associado a termos como narcisismo primário*, na 
medida em que por isso se entende muitas vezes um hipotético estado ori
ginário durante o qual o indivíduo não teria qualquer acesso, ainda que ru
dimentar, ao mundo exterior.

(1 ) Freud (S.), G.W., VIII, 235; S.E., XII, 223.
(2) Freud (S.). -  a) G.W., X, 227; S.E., XIV, 135; Fr., 57. -  b) G.W., X, 228; S.E., 

XIV, 135-6; Fr., 58 -  c) G.W., X, 228; S.E., XIV, 135-6; Fr., 58.
(3) Freud (S.). -  a) G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 237; Fr., 176 -  b) G.W., XIV, 13; S.E., 

XIX, 237; Fr., 175-6.

EGOSSINTÔNICO

Ver: C onform e ao  ego

E LA BO RA ÇÃO  PSÍQ U IC A

= D.: psychische Verarbeitung (ou Ausarbeitung, ou Aufarbeitung). — F.: élabora- 
tion psychique. — En.\ psychical working over, ou out. — Es.: elaboración 
psíquica. — /.: elaborazione psichica.

•  A) Expressão utilizada p o r  Freud para designar, em  diversos con
tex to s , o trabalho realizado pelo  aparelho psíquico com o fim  de do
m inar as excitações que chegam até ele e cuja acumulação corre o ris
co de ser patogênica . E ste trabalho consiste em integrar as excitações 
no psiquism o e em  estabelecer en tre elas conexões associa tivas .

B) O term o francês élaboration [bem  com o o português elaboração] é 
frequentem ente utilizado pelos tradutores como equivalente do alemão 
Durcharbeiten ou do inglês working through. N este sen tido, preferim os per- 
laboration [perlaboração *].

■ Encontra-se o mesmo termo Arbeit (trabalho) em diversas expressões 
de Freud, como Traumarbeit (trabalho do sonho), Trauerarbeit (trabalho do 
luto), Durcharbeiten (perlaboração), e em vários termos — Verarbeitung, Bear- 
beitung, Ausarbeitung, Aufarbeitung— traduzidos por elaboração. Temos 
aqui um emprego original do conceito de trabalho, aplicado a operações in- 
trapsíquicas. Ele é compreendido com referência à concepção freudiana de 
um aparelho psíquico* que transforma e transmite a energia que recebe; 
a pulsão, nesta perspectiva, é definida como “quantidade de trabalho exi
gida do psiquismo” (1).

Num sentido muito amplo, elaboração psíquica podería designar o con
junto das operações desse aparelho; mas o uso que Freud faz da expressão 143
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parece ser mais específico; a elaboração psíquica é a transformação do vo
lume de energia que permite dominar esta energia, derivando-a ou ligando-a.

Freud e Breuer encontraram este termo em Charcot, que falava, a pro
pósito da pessoa histérica, de um momento de elaboração psíquica entre 
o traumatismo e o aparecimento dos sintomas (2). É numa perspectiva di
ferente que eles retomam o termo na sua teoria da histeria, do ponto de 
vista da etiologia e do tratamento. Normalmente, o efeito traumático de um 
acontecimento é liquidado, ou por ab-reaçâo*, ou por integração “no gran
de complexo das associações” (3), que exerce assim uma ação corretora. 
Na pessoa histérica, diversas condições (ver: histeria hipnóide; histeria de 
defesa) impedem tal liquidação; não há elaboração associativa (Verarbeitung); 
a recordação do traumatismo conserva-se no estado de “grupo psíquico se
parado”. O tratamento encontra a sua eficácia no estabelecimento dos la
ços associativos que permitem a liquidação progressiva do trauma (ver: 
catarse).

O termo elaboração também é utilizado na teoria das neuroses atuais. 
É uma ausência de elaboração psíquica da tensão sexual somática que leva 
à derivação direta desta em sintomas. O mecanismo assemelha-se ao da 
histeria (4), mas a falta de elaboração é mais radical: “... a tensão sexual 
transforma-se em angústia sempre que, produzindo-se com força, não so
fre a elaboração psíquica que a transformaria em afeto” (5).

Em Sobre o narcisismo: uma introdução (Zur Einführung des Narzissmus, 
1914), Freud retoma e desenvolve a idéia de que são a ausência ou as insu
ficiências da elaboração psíquica que, provocando uma estase* libidinal, es
tão, segundo diversas modalidades, na base da neurose e da psicose.

*

Se relacionássemos os usos que Freud faz da noção de elaboração psí
quica na teoria da histeria e na teoria das neuroses atuais, poderiamos ser 
levados a distinguir dois aspectos: 1 ? a transformação da quantidade física 
em qualidade psíquica; 2? o estabelecimento de caminhos associativos, que 
supõe como condição prévia essa transformação.

Essa distinção é igualmente sugerida em Sobre o narcisismo: uma intro
dução, onde Freud coloca na raiz de qualquer psiconeurose uma neurose 
atual, supondo assim dois momentos sucessivos, da estase libidinal e da ela
boração psíquica.

A noção de elaboração fornecería assim uma transição entre o registro 
econômico e o registro simbólico do freudismo. Para a discussão deste pro
blema remetemos o leitor para o nosso comentário do artigo “ligação” 
(Bindung).

Note-se por fim que se impõe aproximar elaboração e perlaboração. 
Existe uma analogia entre o trabalho do tratamento e o modo de funciona
mento espontâneo do aparelho psíquico.

(1) Freud (S.), Drei Abhandlungen zür Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 67; S.E., VII, 168; 
Fr., 56.144
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(2) Cf Charcot (J.-M.), Leçons du mardi à la Salpêtrière, 1888, Paris, I, 99.
(3) Freud (S.), Studien über Hysterie, 1895, G.W., I, 87; S.E., II, 9; Fr., 6.
(4) Cf Freud (S.)., Über die Berechtigung, von der Neurasthenie einen bestimmeten Sympto- 

menkomplex ais “Angstneurose” abzutrennen, 1894, G.W., I, 336, 342; S.E., III, 109, 115.
(5) Freud (S.), A u s  den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. AL, 103; Ingl., 93; Fr., 

84.

ELA BO R A Ç Ã O  SE C U N D Á R IA

= D.: sekundáre Bearbeitung. — F .: élaboration secondaire. — En.: secondary 
revision (ou élaboration). — Es.: elaboración secundaria. — elaborazione 
secundaria.

•  Remodelação do sonho destinada a apresentá-lo sob a forma de uma 
história rela tivam en te coerente e com preensível.

■ Tirar a aparência de absurdo e de incoerência do sonho, tapar os seus 
buracos, remanejar parcial ou totalmente seus elementos realizando uma 
escolha entre eles e fazendo acréscimos, procurar criar algo como um de
vaneio diurno (Tagtraum), eis no que consiste o essencial daquilo a que Freud 
chamou elaboração secundária ou ainda “tomada em consideração da inte- 
ligibilidade’J (Rücksicht a u f Verstãndlichkeit).

Como o nome (Bearbeitung) indica, constitui um segundo momento de 
trabalho (Arbeit) do sonho; incide pois sobre os produtos já elaborados pe
los outros mecanismos (condensação, deslocamento, figuração). Para Freud, 
no entanto, essa elaboração secundária não se exerce sobre formações que 
ela remanejaria depois do sonho; pelo contrário, “...ela exerce de início [...] 
uma influência indutora e seletiva sobre o fundo dos pensamentos do so
nho” (1). Por isso o trabalho do sonho utilizará facilmente devaneios já mon
tados (ver: fantasia).

Como a elaboração secundária é um efeito da censura — e Freud a este 
propósito sublinha que esta não tem só um papel negativo, antes pode pro
duzir acréscimos —, vamos vê-la em operação principalmente quando o su
jeito se aproxima do estado de vigília, e a fortiori quando faz o relato do 
seu sonho. Mas ela é na realidade contemporânea de cada momento do 
sonho.

Em Totem e tabu (Totem und Tabu, 1912), Freud fez a aproximação 
entre a elaboração secundária e a formação de certos sistemas de pensa
mento. “Há uma função intelectual que nos é inerente e que exige unifica
ção, coerência e inteligibilidade de todos os materiais que se apresentam 
à nossa percepção ou ao nosso pensamento; esta não teme estabelecer re
lações inexatas quando, em conseqüência de determinadas circunstâncias, 
é incapaz de apreender as relações corretas. Conhecemos certos sistemas 
que caracterizam não apenas o sonho, mas igualmente as fobias, o pensa
mento obsessivo e as diferentes formas do delírio. Nas afecções delirantes 
(a paranóia), o sistema é o que há de mais manifesto, domina o quadro mór- 145
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bido, mas não deve ser desdenhado, como não o deve ser nas outras for
mas de psiconeuroses. Em todos estes casos, podemos demonstrar que se 
efetuou uma remodelação do material psíquico em função de um novo ob
jetivo, remodelação que é muitas vezes fundamentalmente forçada, embo
ra compreensível se nos colocarmos no ponto de vista do sistema.” (2) Nes
te sentido, a elaboração secundária pode ser aproximada da racionalização*.

(1) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. G.W., II-III, 503; S.E., V, 499; Fr., 371.
(2) Freud (S.), G.W., IX, 117; S.E., XIII, 95; Fr., 133.

E N E R G IA  CATÉXICA

V er: E n erg ia  d e in v e s t im e n to

E N E R G IA  D E IN VESTIM EN TO

= D.: Besetzungsenergie. — F.: énergie d’investissement. —En.: cathectic energy. 
— Es.: energia de carga. — energia di carica ou d’investimento.

•  Substra to  energético postu lado  com o fa tor qu antita tivo  das ope
rações do aparelho psíquico.

m Para a discussão desta noção, ver: econômico; investimento; energia 
livre — energia ligada; libido.

E N E R G IA  LIVRE — EN E R G IA  L IG A D A

= D.: freie Energie — gebundene Energie. — F.: énergie libre — énergie liée. — 
En.: free energy — bound energy. — Es.: energia libre — energia ligada. — 

energia libera — energia legata.

•  T erm os que exprim em , do pon to  de vista econôm ico, a d istinção  
freudiana en tre processo  prim ário e processo  secundário. No p ro ces
so  prim ário , diz-se que a energia é livre ou m óvel na m edida em  que  
se  escoa para a descarga da m aneira m ais rápida e m ais d ireta  p o ss í
vel; no processo  secundário, ela é ligada, na m edida em  que o seu m o
vim ento para a descarga é retardado ou controlado. Do pon to  de vista  
genético, o estado  livre da energia precede, para Freud, seu estado  li
gado, po is es te  caracteriza um grau m ais elevado de estru turação do  
aparelho psíquico.

■ Freud presta explicitamente homenagem a Breuer pela distinção entre 
energia livre e energia ligada (1, 2). Note-se que, de fato, os termos utiliza
dos não são os de Breuer e, por outro lado, que a distinção introduzida por 

1 4 6  Breuer não tem a mesma significação que a de Freud.



ENERGIA LIVRE -  ENERGIA LIGADA

A distinção de Breuer fundamenta-se na diferença estabelecida pelos 
físicos entre duas espécies de energias mecânicas cuja soma se mantém 
constante num sistema isolado. Helmholtz, cuja influência sobre o pensa
mento de Breuer e Freud é conhecida, opõe assim às forças vivas (lebendige 
Kràfte, termo tirado de Leibniz) as forças de tensão (Spannkrãfte) ou “forças 
que tendem a pôr em movimento um ponto M, enquanto não produziram 
ainda movimento’’ (3). Esta oposição ajusta-se à que foi introduzida por ou
tros autores, no decorrer do século XIX, entre energia atual e energia po
tencial (Rankine) ou ainda entre energia cinética e energia estática (Thom
son): Breuer refere-se explicitamente a esta distinção e aos termos destes 
físicos.

Breuer procura sobretudo definir uma forma de energia potencial, pre
sente no sistema nervoso, a que chama “excitação tônica intracerebral” ou 
“tensão nervosa”, ou ainda energia “quiescente”. Tal como um reservató
rio contém uma certa quantidade de energia potencial na medida em que 
retém a água, também “...o  conjunto da imensa rede [das fibras nervosas] 
forma um único reservatório de tensão nervosa” (4a).

Esta excitação tônica provém de diversas fontes: as próprias células 
nervosas, excitações externas, excitações provenientes do interior do cor
po (necessidades fisiológicas) e “afetos psíquicos”. É utilizada ou descarre
gada nas diversas espécies de atividades, motoras, intelectuais, etc.

Segundo Breuer, existe um nível ótimo desta energia quiescente que 
permite uma boa recepção das excitações externas, a associação entre as 
idéias e uma livre circulação da energia no conjunto das vias do sistema 
nervoso. E esse nível que o organismo procura manter constante ou resta
belecer (ver: princípio de constância). Efetivamente, o organismo afasta-se 
desse ótimo ou porque a energia nervosa se esgotou (o que acarreta o esta
do de sono, que irá permitir uma recarga de energia), ou porque o nível 
é demasiadamente elevado; e esta elevação, por sua vez, pode ser generali
zada e uniforme (estado de intensa expectativa), ou desigualmente reparti
da (que é o que acontece quando surgem os afetos e a sua energia não pode 
ser descarregada nem repartida no conjunto do sistema por elaboração* 
associativa; é então que Breuer fala de “afetos coartados”).

Vemos assim:
1) Que as duas formas de energia diferenciadas por Breuer — “quies

cente” e “cinética” — são transformáveis uma na outra.
2) Que não é concedida qualquer prioridade à energia cinética, nem do 

ponto de vista genético, nem do ponto de vista lógico; a distinção freudiana 
entre processo primário e processo secundário parece alheia ao pensamen
to de Breuer.

3) Que para Breuer o fundamental é o estado quiescente da energia ner
vosa, pois que só depois de estabelecido um certo nível é que a energia po
de circular livremente. Aqui a diferença em relação a Freud aparece com 
nitidez: Breuer pensa, por exemplo, que no estado de sono, em que a ener
gia quiescente está a um nível muito baixo, a livre circulação das excita
ções é entravada (4b) 147
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4) Que o princípio de constância assume em Breuer um sentido dife
rente do que assume em Freud {ver: princípio de constância; princípio de 
inércia neurônica).

★

De fato, parece ter sido Freud quem introduziu, no que se refere à ener
gia psíquica, os termos opostos energia livre e energia ligada. Note-se que 
em física estes dois termos tinham sido também introduzidos por Helm- 
holtz, mas desta vez no quadro do segundo princípio da termodinâmica (de
gradação da energia); Helmholtz designava por energia livre a energia que 
"... pode-se transformar livremente em outras espécies de trabalho” e por 
energia ligada "... a que só se pode manifestar sob a forma de calor” (5).

Esta oposição não se situa exatamente ao mesmo nível da oposição en
tre energia estática (ou tônica) e energia cinética; com efeito, esta última 
oposição só considera a energia mecânica, ao passo que a oposição energia 
livre — energia ligada supõe a consideração de diversas espécies de ener
gia (calórica, química, etc.), e condições que tornam ou não possível a pas
sagem de uma para outra. No entanto, pode-se dizer que a energia estática 
é, no sentido de Helmholtz, uma energia livre, uma vez que é transformá- 
vel em outras formas de energia, enquanto a energia cinética, ao menos 
a dos movimentos moleculares desordenados, é uma energia ligada; vemos 
que Freud, ao chamar a energia quiescente ou tônica de Breuer de energia 
ligada e a energia cinética de energia livre, inverteu praticamente o senti
do que estes termos têm em física: livre deve entender-se em Freud como 
livremente móvel (frei beweglich) e não como livremente transformável.

Em resumo, verifica-se:
1) Que o par de opostos utilizado por Breuer (energia tônica, energia 

cinética) é retirado de uma teoria que não leva em consideração o segundo 
princípio da termodinâmica. Freud, em contrapartida, utiliza termos (ener
gia livre, energia ligada) que se situam no quadro deste segundo princípio.

2) Que Freud, embora tendo conhecido de perto as concepções da Es
cola fisicista (Helmholtz, Brücke), inverte o sentido dos termos que toma 
da física, para fazê-los recobrir aproximadamente a oposição de Breuer.

3) Que, apesar desta aparente coincidência, a concepção de Freud é 
inteiramente diferente daquela de Breuer: a energia livre, que caracteriza 
os processos inconscientes, é primeira relativamente à energia ligada. Esta 
diferença fundamental de pontos de vista encontra a sua expressão parti
cularmente nas ambigüidades de formulação do princípio de constância.

★

A oposição entre duas espécies de escoamento da energia está presen
te no Projeto para uma psicologia científica {Entwurf einer Psychologie, 1895): 
no funcionamento primário do aparelho neurônico, a energia tende para uma 

148 descarga imediata e completa (princípio de inércia neurônica); no processo
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secundário, a energia é ligada, isto é, represada em determinados neurô
nios ou sistemas neurônicos em que se acumula. As condições desta liga
ção são, por um lado, a existência de ‘‘barreiras de contato” entre os neu
rônios, que impedem ou limitam a passagem da energia de um para outro, 
e, por outro lado, a ação exercida por um grupo de neurônios investidos 
a um nível constante (o ego) sobre os outros processos que se desenrolam 
no aparelho; é isso que Freud chama de efeito de investimento lateral (Ne- 
benbesetzung), que é o fundamento da ação inibitória do ego (6a).

O caso privilegiado de um funcionamento “ligado” da energia é, se
gundo Freud, o do processo de pensamento, que combina o investimento 
elevado que a atenção e o deslocamento de fracas quantidades de energia 
supõem, sem as quais o próprio exercício do pensamento seria impossível 
(6b). Esta corrente, por mais fraca que seja do ponto de vista quantitativo, 
nem por isso circula com menor facilidade: “Podem ser deslocadas mais 
facilmente pequenas quantidades quando o nível é elevado do que quando 
é baixo.” (6c)

A oposição entre energia livre e energia ligada é retomada em A  inter
pretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900), independentemente de toda 
e qualquer referência a estados, ditos distintos, dos neurônios, e será sem
pre mantida por Freud como expressão econômica da distinção fundamen
tal entre processo primário* e processo secundário* (ver: ligação).

(1) Cf., por exemplo: Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. Fim do capítulo IV. G.W., X; 
S.E., XIV.

(2) Cf, por exemplo: Freud (S.), Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 26; S.E., 
XVII, 26-7; Fr., 29.

(3) Helmholtz (H.), Über die Erhaltung der Kfraft, Engelmann, Leipzig, 1847, 12.
(4) Breuer (J.) e Freud (S.), Studien über Hysterie, 1895. — a) Al., 169, n.; S.E., II, 194, 

n.; Fr., 154, n. -  b) Cf AL, 168; S.E., II, 192-3; Fr., 153.
(5) Helmholtz (H.), Über die Thermodynamik chemischer Vorgãnge, 1882. In: Abhandlun- 

gen zur Thernodynamik chemischer Vorgãnge, Engelmann, Leipzig, 1902, 18.
(6) Freud (S.). — a) Cf a 1? parte, cap. IV. — b) Cf AL, 447; Ingl., 425; Fr., 378-9. 

-  c) AL, 451; Ingl., 429; Fr., 382.

E R O G EN E ID A D E

= D.: Erogeneitát. — F.: erogénéité. — En.: erogenicity. — Es.: erogeneidad. —
/.: erogeneità.

•  Capacidade de qualquer região do corpo ser  a fon te de uma excita
ção sexual, quer dizer, de se  com portar com o zona erógena.

■ Este termo — pouco utilizado — foi criado por Freud em Sobre o narci- 
sismo: uma introdução (Zur Einführung des Narzissmus, 1914) (1). Neste texto 
a erogeneidade é definida como a atividade sexual de que é suscetível uma 
parte do corpo (2).

Ao designar por um termo específico esta “excitabilidade” (Erregbar- 
keit) sexual, Freud quer indicar que ela não é privilégio de determinada zo- 149
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na erógena onde aparece mais evidentemente, mas sim uma propriedade 
geral de toda a superfície cutâneo-mucosa, e mesmo dos órgãos internos.

A erogeneidade é concebida por Freud como um fator quantitativo, sus
cetível de aumentar ou diminuir, ou ainda de ver a sua distribuição no or
ganismo modificada por deslocamentos. Estas modificações explicam, por 
exemplo, na sua opinião, os sintomas hipocondríacos.

(1) Cf Freud (S.), G.W., X, 150; S.E., XIV, 84.
(2) Cf igualmente Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. G.W., V, 85 (n. 1, 

acrescentada em 1915); S.E., VII, 184 (n. 1); Fr., 179 (n. 50).

ER Ó G ENO

= D.: erogen. — F.: érogène. — En.: erotogenic. — Es.: erógeno. — /.: erogeno.

•  O que se relaciona com a produção de uma excitação sexu al.

■ Este adjetivo é utilizado a maior parte das vezes na expressão zona 
erógena*, mas também o encontramos em expressões como masoquismo* 
erógeno, atividade erógena, etc.

E R O S

= É adotada a mesma palavra grega nas diversas línguas.

•  Term o pelo  qual os gregos designavam  o am or e o deus A m or. 
Freud utiliza-o na sua últim a teoria das pu lsões para designar o con
ju n to  das pu lsões de vida em  oposição às pu lsões de m orte.

■ Remetemos o leitor para o artigo pulsões de vida, e limitamo-nos aqui 
a algumas observações sobre o emprego do termo “Eros” para designá-las.

E conhecida a preocupação de Freud em referir suas concepções sobre 
as pulsões* a idéias filosóficas gerais: oposição “popular” entre o amor e 
a fome, na primeira teoria; e oposição empedocliana entre (piXía e veíxoç 
(amor e discórdia), na segunda teoria.

Freud refere-se por diversas vezes ao Eros platônico, vendo nele uma 
noção muito próxima do que entende por sexualidade*; com efeito, indicou 
desde o início que esta não se confundia com a função genital (1). Certas 
críticas que afirmam que Freud reduz tudo à sexualidade (no sentido vul
gar do termo) não resistem logo que se dissipa esta confusão: convém utili
zar sexual “... no sentido em que a psicanálise o emprega agora corrente
mente — no sentido de Eros” (2).

Inversamente, Freud não deixou de sublinhar o inconveniente apresen
tado pelo uso do termo “Eros” quando leva a camuflar a sexualidade. Veja- 
se, por exemplo, esta passagem: “Os que consideram a sexualidade como150
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algo que é motivo de vergonha para a natureza humana, e que a rebaixa, 
podem usar à vontade os termos, mais elegantes, Eros e erótico. Eu pró
prio podería ter-me poupado a muitas oposições se tivesse agido assim des
de o início, mas não o quis porque me desagrada fazer concessões à pusila- 
nimidade. É impossível saber até onde somos levados por esse caminho: 
começamos por ceder nas palavras e acabamos por ceder na coisa.” (3) O 
fato é que o uso do termo “Eros” corre o risco de reduzir cada vez mais 
o alcance da sexualidade em benefício das suas manifestações sublimadas.

A partir de Além  do principio do prazer (Jenseits des Lustprinzips, 1920), 
Freud utiliza correntemente Eros como sinônimo de pulsão de vida, mas 
é para inscrever a sua nova teoria das pulsões numa tradição filosófica e 
mítica de alcance universal (por exemplo, o mito de Aristófanes, em O Ban
quete de Platão). Assim Eros é concebido como o que tem por objetivo “... 
tornar a vida complexa reunindo a substância viva, estilhaçada em partícu
las, em unidades cada vez mais extensas e, naturalmente, conservá-la nes
te estado” (4).

O termo “Eros” é geralmente usado para designar as pulsões sexuais 
numa intenção deliberadamente especulativa; citemos, por exemplo, estas 
linhas: “A especulação transforma esta oposição [entre pulsões libidinais 
e pulsões de destruição] na oposição entre pulsões de vida (Eros) e pulsões 
de morte.” (5#)

Como situar os termos Eros e libido * um em relação ao outro? Quando 
Freud introduz Eros em Além  do princípio do prazer, parece assimilá-los: 
“... a libido das nossas pulsões sexuais coincidiría com o Eros dos poetas 
e dos filósofos, que mantém a coesão de tudo o que vive” (5b). Note-se que 
se trata de dois termos tirados de línguas antigas e que acentuam ambos 
uma preocupação de teorização que ultrapassa o campo da experiência ana
lítica (a). Dito isto, o termo libido sempre foi — e continuará sendo depois 
da introdução de Eros — usado numa perspectiva econômica; designa a ener
gia das pulsões sexuais (c/, por exemplo, estas palavras do Esboço de psica
nálise [Abriss der Psychoanalyse, 1938]: “A toda energia do Eros passare
mos a chamar libido”) (6).

A (a) Citemos a este propósito uma passagem de Estudos sobre a histeria (Studien über Hyste- 
rie, 1895), em que Breuer emprega o termo “Eros” para designar um poder de aspecto de
moníaco: “A jovem pressente em Eros a força terrível que vai reger o seu destino, decidi-lo, 
e é isso que a apavora.” (7)

(1) Cf., por exemplo: Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, prefácio de 1920. 
G.W., V, 31-2; S.E., VII, 133-4; Fr., 11-13.

(2) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900; n. de 1925. G.W., II-III, 167; S.E., IV, 161.
(3) Freud (S.), Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W., XIII, 99; S.E., XVIII, 

91; Fr. 101.
(4) Freud (S.), Das Ich und das Es, 1923. G.W., XIII, 269; S.E., XIX, 40; Fr., 196.
(5) Freud (S.). -  a) G.W., XIII, 66 , n.; S.E., XVIII, 61, n.; Fr., 70, n. -  b) G.W., XIII, 

54; S.E., XVIII, 50; Fr., 58.
(6) Freud (S.) G.W., XVII, 72; S.E., XXIII, 149; Fr., 9.
(7) Breuer (J.), Al., 216; S.E., II, 246; Fr., 199. 151
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EROTISMO URETRAL ou EROTISMO URINÁRIO

= D.: Urethralerotik ou Harnerotik. — F.: érotisme urétral ou urinaire. — En:. 
urethral erotism. — Es.: erotismo uretral ou urinário. — /.: erotismo uretrale.

•  M odo de satisfação libidinal ligado à micção.

m O prazer e o significado erótico da função urinária são definidos por 
Freud a partir de 1905, em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie), e, de um modo mais próximo da experiên
cia, no Caso Dora. Por um lado, a enurese infantil é interpretada como um 
equivalente da masturbação (1). Por outro, as ligações simbólicas que po
dem existir entre a micção e o fogo são já apontadas; serão desenvolvidas 
em A  aquisição e o controle do fogo (Zur Gewinnung des Feuers, 1932).

Uma terceira contribuição de Freud consiste em sugerir uma relação 
entre determinados traços de caráter e o erotismo uretral. No fim do seu 
artigo sobre Caráter e erotismo anal (Charakter und Analerotik, 1908), es
creve: “De um modo geral, deveriamos perguntar se outros complexos ca- 
racteriais não poderão depender da excitação de determinadas zonas eró- 
genas. Até o presente conheço apenas a ambição desmesurada e ‘ardente’ 
dos que outrora foram enuréticos.” (2) Na mesma direção, K. Abraham põe 
em evidência as fantasias infantis de onipotência que podem acompanhar 
o ato de micção: “... sensação de possuir um grande poder, quase ilimita
do, de criar ou destruir todos os objetos” (3).

Melanie Klein sublinha a importância dessas fantasias, particularmen
te as de agressão e de destruição pela urina. Identifica o papel, segundo 
ela "... até agora muito pouco reconhecido, do sadismo uretral no desen
volvimento da criança”, e acrescenta: “As análises de adultos, tal como as 
análises de crianças, puseram-me constantemente na presença de fantasias 
em que a urina era imaginada como um agente de corrosão, de desagrega
ção e de corrupção, e como um veneno secreto e insidioso. Essas fantasias 
de natureza sado-uretral contribuem em grande medida para a atribuição 
inconsciente de uma função cruel ao pênis, e para as perturbações da po
tência sexual no homem.” (4)

Salientemos ainda que diversos autores (Fenichel, por exemplo) distin- 
guiram diferentes modalidades de prazer ligadas à função urinária (“dei
xar correr passivamente”, “reter-se”, etc.).

★

Notemos que Freud fala de erotismo urinário e outros autores (a come
çar por Sadger: Über Urethralerotik, 1910) de erotismo uretral, e que nem 
mesmo naqueles que, como Melanie Klein, atribuem um papel importante 
ao sadismo uretral se encontra a menção de uma fase uretral.

Devemos notar, a propósito, que Freud situa o erotismo uretral mais 
especialmente durante a “segunda fase da masturbação infantil” (por volta152
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dos 4 anos). “A sintomatologia dessas manifestações sexuais é pobre, o apa
relho sexual está ainda mal desenvolvido e a maior parte das vezes é o apa
relho urinário que fala em seu nome. A maioria das pretensas afecções ve- 
sicais desta idade são perturbações sexuais; a enurese noturna correspon
de [...] a uma polução.” (5) Parece que este período corresponde ao que 
Freud irá descrever mais tarde como fase fálica. As relações entre o erotis
mo uretral e o erotismo fálico são, pois, demasiadamente estreitas para que 
se possa diferenciar uma fase especificamente uretral.

Freud notou a relação diferente que existe na criança e no adulto entre 
as duas funções; segundo uma crença infantil “...a s  crianças vêm do fato 
de o homem urinar no corpo da mulher. Mas o adulto sabe que os dois atos 
são na realidade inconciliáveis — tão inconciliáveis como o fogo e a água” (6).

(1) Cf Freud (S.), Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V, 236-7; S.E., VII, 
74; Fr., 54.

(2) Freud (S.), G.W., VIII, 209; S.E., IX, 175.
(3) Abraham (K.), Zur narzisstischen Bewertung der Exkeretionsvorgãnge in Traum und 

. Neurose, 1920; Fr., II, 100.
(4) Klein (M.), Frühstadien des Õdipuskonfliktes und der Über-Ich-Bilding, 1932. In: La 

psychanalyse des enfants, P.U.F., Paris, 143.
(5) Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 90; S.E., VII, 190; 

Fr., 85.
(6) Freud (S.), Zur Gewinnung des Feuers, 1932. G.W., XVI, 9; S.E., XXII, 192.

ESC O LH A A N A C LÍTIC A  D E O BJETO  

Ver: E sco lh a  d e ob jeto  p or ap o io

ESC O LH A D A  N E U R O SE

= D.: Neurosenwahl. — F .: choix de la névrose. — En.\ choice of neurosis. — Es.: 
elección de la neurosis. — /.: scelta delia nevrosi.

# Conjunto de processos pelos quais um su jeito  se im plica na form a
ção de determ inado tipo de psiconeurose de preferência a ou tro .

■ O problema colocado pela expressão “escolha da neurose” situa-se na 
própria base de uma psicopatologia analítica. Como e por que certos pro
cessos gerais que explicam a formação da neurose (por exemplo, o conflito 
defensivo) se especificam em organizações neuróticas tão diferenciadas que 
não se pode estabelecer uma nosografia?

Esta questão, inseparável da elucidação aprofundada de uma estrutura 
neurótica, preocupou Freud ao longo de toda a sua obra. A resposta de Freud 
a este problema variou; não podemos pensar em traçar aqui a sua história, 
que implica a das noções de traumatismo, de fixação, de predisposição, de 15 3



ESCOLHA DE OBJETO ou ESCOLHA OBJETAL

desigualdade de desenvolvimento entre a libido e o ego, etc. O problema, 
pela sua amplitude, excede os limites desta obra.

Limitando-nos ao aspecto terminológico do problema, podemos pergun
tar por que Freud utilizou o termo “escolha”, e o manteve (1). Este termo 
não se refere evidentemente a uma concepção intelectualista que supuses
se que seria escolhido um entre diversos possíveis igualmente presentes; 
o mesmo se diga, aliás, da noção de escolha de objeto (Objektwahl). Todavia, 
não é indiferente que, numa concepção que invoca um determinismo abso
luto, apareça este termo sugerindo que seja necessário um ato do sujeito 
para que os diferentes fatores históricos e constitucionais evidenciados pe
la psicanálise assumam o seu sentido e o seu valor motivante.

(1) Cf, por exemplo, Freud (S.), A u s  den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902, carta 
de 20-5-1896, e Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 442; S.E., XII, 317; Fr., 437.

E SC O L H A  D E O BJETO  ou  ESC O LH A O B JET A L

= D.: Objektwahl. — F .: choix d ’objet ou objectal. — En.: object-choice. — Es.: 
elección de objeto ou objetai. — scelta d ’oggetto.

•  A to  de eleger uma pessoa ou um tipo de pessoa  com o ob jeto  de  
am or. Distingue-se uma escolha de objeto infantil e uma escolha de ob
je to  pu bertária , sendo que a prim eira traça o cam inho da segunda.

Para Freud atuam  na escolha de objeto  duas m odalidades princ i
pais: o tipo de escolha de objeto  p o r  apoio e o tipo narcísico de escolha  
de objeto.

■ Freud introduziu a expressão “escolha de objeto” em Três ensaios so
bre a teoria da sexualidade (JDrei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) e ela 
tornou-se de uso corrente em psicanálise.

Objeto (ver esta palavra) deve ser tomado aqui no sentido de objeto de 
amor.

O termo “escolha” não deve ser tomado aqui — como também, na ex
pressão “escolha da neurose”* — num sentido intelectualista (escolha en
tre diversos possíveis igualmente presentes). Evoca o que pode haver de 
irreversível e de determinante na eleição pelo sujeito, num momento deci
sivo da sua história, do seu tipo de objeto de amor. Nos Três ensaios, Freud 
fala também de Objektfindung (descobrimento ou encontro do objeto).

Note-se que a expressão “escolha de objeto” é utilizada para designar 
quer a escolha de uma pessoa determinada (exemplo: “a sua escolha de 
objeto incide sobre o pai”), quer a escolha de certo tipo de objeto (exemplo: 
“escolha de objeto homossexual”).

Sabemos que a evolução do pensamento de Freud sobre a relação en
tre a sexualidade infantil e a sexualidade pós-pubertária levou-o a aproximá- 
las cada vez mais, até o ponto de admitir a existência de uma “plena esco- 

1 5 4  lha de objeto” desde a infância (a).



ESCOLHA DE OBJETO POR APOIO

Em Sobre o narcisismo: uma introdução {Zur Einführung des Narzissmus, 
1914), Freud referiu a variedade das escolhas de objeto a dois grandes ti
pos: por apoio e narcísica {ver estes termos).

▲ {a) Cf o resumo desta evolução feito por Freud no início de A organização genital infantil 
(Die infantile Genitalorganisation, 1923) (1), e também os artigos deste vocabulário: fase geni
tal; organização da libido; fase fálica.

(1) Cf Freud (S.), G.W., XIII, 293-4; S.E., XIX, 141-2.

ESC O LH A D E O BJETO  PO R  A PO IO

=  D.\ Anlehnungstypus der Objektwahl. — F.: choix d ’objet par étayage. — En.: 
anaclitic type of object-choice. — Es.: elección objetai anaclítica ou de apoyo. 
— tipo anaclitico {ou per appoggio) di scelta d’oggetto.

•  Tipo de escolha de objeto  em  que o objeto  de am or é eleito  a parin 
do m odelo das figuras paren ta is na m edida em  que estas asseguram  
à criança alim ento, cuidados e pro teção . Fundam enta-se no fato de as 
pu lsões sexuais se  apoiarem  originalm ente nas pu lsões de autocon- 
servação.

■ No que se refere à tradução de Anlehnungstypus der Objektwahl reme
temos o leitor para o artigo “anaclitico”, onde poderá encontrar considera
ções terminológicas.

Em Sobre o narcisismo: uma introdução {Zur Einführung des Narzissmus, 
1914) Freud fala de um “tipo de escolha de objeto por apoio” para contrapô- 
la ao tipo de escolha narcísica de objeto*.

O que Freud introduz neste texto é essencialmente a idéia de que exis
tem dois tipos fundamentais de escolha de objeto de amor e a descrição da 
escolha narcísica de objeto. Mas a descrição do outro tipo de escolha de 
objeto tinha sido apresentada em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 
{Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) em relação com a teoria geral 
do apoio* por ela pressuposto. Freud mostrava então como, na origem, as 
primeiras satisfações sexuais apareciam por ocasião do funcionamento dos 
aparelhos que servem para a conservação da vida e como deste apoio origi
nário resulta que as funções de autoconservação indicam à sexualidade um 
primeiro objeto: o seio materno. Mais tarde, “ ...a  criança aprende a amar 
outras pessoas que a ajudam no seu estado de desamparo e que satisfazem 
as suas necessidades; e este amor forma-se inteiramente a partir do mode
lo das relações com a mãe que a alimenta durante o período da amamenta
ção e no prolongamento dessas relações” (1). Eis o que orienta a escolha 
de objeto pós-pubertária, que se produz sempre, segundo Freud, apoiando- 
se mais ou menos estreitamente nas imagens das personagens parentais. 
Como Freud dirá em Sobre o narcisismo: uma introdução, “ama-se [...] se
gundo o tipo de escolha de objeto por apoio: a) a mulher que alimenta; b) 155



ESCOLHA NARCÍSICA DE OBJETO

o homem que protege e as linhagens de pessoas substitutivas que dele des
cendem’' (2a).

Como se vê, a noção de escolha de objeto por apoio implica ao mesmo 
tempo, ao nível das pulsões, o apoio das pulsões sexuais* nas pulsões de 
autoconservação* e, ao nível dos objetos, uma escolha de amor em que “ ... 
as pessoas que estão ligadas à alimentação, aos cuidados, à proteção da crian
ça”^ )  fornecem o protótipo do objeto sexualmente satisfatório.

(1) Freud (S.), G.W., V, 124; S.E., VII, 222-3; Fr., 133.
(2) Freud (S.). -  a) G.W., X, 157; S.E., XIV, 90. -  b) G.W., X, 153-4; S.E., XIV, 87.

E SC O L H A  N A R C ÍSIC A  D E  O BJETO

= D.: narzisstische Objektwahl. — F.: choix d’object narcissique. — En.: narcissistic 
objet-choice. — Es.: elección objetai narcisista. — /.: scelta d’oggetto narcisistica.

•  Tipo de escolha de objeto  que se faz com base no m odelo da rela
ção do su jeito  com  a sua própria  pessoa, e em  que o objeto  represen ta  
a própria  pessoa  sob este  ou aquele aspecto.

■ A descoberta de que determinados sujeitos, particularmente os homos
sexuais, “ ... escolhem o seu objeto de amor [...] a partir do modelo da sua 
própria pessoa” é para Freud “o motivo mais forte que nos obrigou a ad
mitir a existência do narcisismo” (1 a). A escolha narcísica de objeto opõe- 
se à escolha de objeto por apoio* na medida em que não é a reprodução 
de uma relação de objeto preexistente, mas a formação de uma relação de 
objeto a partir do modelo da relação do sujeito consigo mesmo. Nas suas 
primeiras elaborações da noção de narcisismo, Freud faz da escolha narcí
sica homossexual uma etapa que leva o sujeito do narcisismo à heterosse- 
xualidade: a criança escolhería a princípio um objeto de órgãos genitais se
melhantes aos seus (2).

Mas já no caso da homossexualidade a noção de escolha narcísica não 
é simples: o objeto é escolhido a partir do modelo da criança ou do adoles
cente que o sujeito foi um dia, e o sujeito identifica-se com a mãe que ou- 
trora tomava conta dele (3).

Em Sobre o narcisismo: uma introdução (Zur Einführung des Narzissmus, 
1914) Freud amplia a noção de escolha narcísica e apresenta dela o quadro 
seguinte:

“Ama-se
“[...] segundo o tipo narcísico:
“a) o que se é (a própria pessoa);
“b) o que se foi;
“c) o que se gostaria de ser;
“d) a pessoa que foi uma parte da própria pessoa.” (1 b)
Estas rubricas abrangem fenômenos muito diferentes. Nos três primei

ros casos, trata-se da escolha de um objeto semelhante à própria pessoa156



ESQUIZOFRENIA

do sujeito, mas convém sublinhar, por um lado, que o que serve de modelo 
para a escolha é uma imagem ou um ideal e, por outro, que a semelhança 
do objeto eleito com o modelo pode ser parcial, reduzida a alguns sinais 
privilegiados. Na rubrica d Freud visa o amor narcísico que a mãe tem pelo 
filho que foi outrora “uma parte da sua própria pessoa”. Aqui o caso é mui
to diferente, visto que o objeto eleito não é semelhante à própria unidade 
do sujeito, mas sim o que lhe permite reencontrar, restaurar a sua unidade 
perdida.

Em Sobre o narcisismo: uma introdução Freud opõe a escolha de objeto 
do homem, que se efetuaria mais geralmente por apoio, à escolha de objeto 
da mulher, que seria mais geralmente narcísica. Mas indica que esta oposi
ção é apenas esquemática e que “os dois caminhos que levam à escolha 
de objeto estão abertos a todo ser humano” (lc).

Os dois tipos de escolha seriam pois puramente ideais, e suscetíveis 
de se alternarem ou se combinarem em cada caso individual.

É duvidoso, no entanto, que se possa opor, mesmo como tipos ideais, 
escolha narcísica e escolha por apoio. É no “pleno amor de objeto segundo 
o tipo por apoio” que Freud encontra “a evidente supervalorização sexual 
que tem sua origem no narcisismo originário da criança, e responde pois 
a uma transferência desse narcisismo para o objeto sexual” (1 d). Inversa
mente, Freud descreve o caso daquelas “mulheres narcisistas” que “... na 
verdade só amam a si mesmas, quase tão intensamente como são amadas 
pelo homem. A sua necessidade não as faz tender a amarem, mas sim a 
serem amadas, e agrada-lhes o homem que satisfaz essa condição” (lc). Po
demos perguntar se neste caso, descrito como narcísico, o sujeito não pro
curará reproduzir a relação do filho com a mãe que alimenta, o que define 
para Freud a escolha por apoio.

(1) Freud (S.), Zur Einführung des Narzissmus, 1914. — d) G.W., X, 154; S.E., XIV, 
88. -  b) G.W., X, 156; S.E., XIV, 90. -  c) G.W., X, 154; S.E., XIV, 88. — d) G. W., X, 154; 
S.E., XIV, 88. -  é) G. W., X, 155; S.E., XIV, 89.

(2) Cf Freud (S.), Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschrie- 
benen Fali von Paranóia (Dementiaparanoides), 1911. G.W., VII, 297; S.E., XII, 60-1; Fr., 306.

(3) Cf. Freud (S.), Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910. G.W., VIII, 
170; S.E., XI, 99-100; Fr., 112.

ESQ U IZ O FR E N IA

=  D.: Schizophrenia. — F.\ schizophrénie. — En.\ schizophrenia. — Es.: esquizo
frenia. — schizofrenia.

•  Termo criado p o r E. B leuler (1911) para designar um grupo de p s i
coses cuja unidade Kraepelin já  m ostrara, reunindo-as no capítulo “de
mência precoce” e distinguindo nelas três formas, que se tom aram  clás
sicas: a hebefrênica, a catatônica e a paranóide.

A o introduzir o term o “esquizofrenia” (do grego  a*íÇ;ç, fender, cli- 
var, e (ppijv, espírito), B leuler preten de evidenciar aquilo que constitu i 157



ESQUIZOFRENIA

para ele o sintom a fundam ental daquelas psicoses: a Spaltung (“d isso 
ciação”). O term o im pôs-se em  psiquiatria  e em  psicanálise, indepen
den tem en te  das divergências dos au tores sobre aquilo que garante à 
esquizofrenia a sua especificidade e, portan to , sobre a ex tensão  desse  
quadro nosográfico.

Clinicam ente, a esquizofrenia diversifica-se em form as aparen te
m en te  m uito  dessem elhantes, em que se distinguem  habitualm ente as 
segu in tes características: a incoerência do pensam ento, da ação e da 
afe tiv idade (designada pelos term os clássicos discordância, d issocia
ção, desagregação), o afastam ento da realidade com um dobrar-se so
bre  s i m esm o e predom inância de uma vida in terior entregue às p ro 
duções fan tasísticas (autismo), uma atividade deliran te m ais ou m e
nos acentuada e sem pre m al sistem atizada. Finalmente, o caráter crô
nico da doença, que evolui segundo os m ais d iversos r itm o s no sen ti
do  de  uma “deterioração” intelectual e afetiva, e resu lta  m uitas vezes  
em  estados de feição dem encial, é para a m aioria dos psiqu ia tras um  
traço fundam ental, sem  o qual nâo se pode diagnosticar esquizofrenia.

u A extensão por Kraepelin da expressão “demência precoce" a um lar
go grupo de afecções que ele demonstrou estarem aparentadas levava a uma 
inadequação entre a denominação estabelecida e os quadros clínicos consi
derados, ao conjunto dos quais nem a palavra “demência" nem a qualifica
ção de precoce se podiam aplicar. Foi por esta razão que Bleuler propôs 
um novo termo; e escolheu “esquizofrenia" movido pela preocupação de 
que a própria denominação evocasse o que para ele era, para além dos “sin
tomas acessórios" que se podem encontrar em outros contextos (alucina
ções, por exemplo), um sintoma fundamental da doença, a Spaltung'. “Cha
mo Esquizofrenia à dementia praecox porque [...] a Spaltung das funções psí
quicas mais diversas é uma das suas características mais importantes." (1 a)

Bleuler, que salientou a influência das descobertas de Freud sobre o 
seu pensamento e que, professor de psiquiatria em Zurique, participava nas 
pesquisas de Jung (ver: associação), usa o termo Spaltung numa acepção 
diferente da que Freud lhe atribui (ver: divagem do ego).

Que entende ele por esta palavra? A Spaltung, ainda que os seus efei
tos sejam visíveis nos diferentes domínios da vida psíquica (pensamento, 
afetividade, atividade), é antes de mais nada um distúrbio das associações 
que regem o curso do pensamento. Na esquizofrenia conviría distinguir sin
tomas “primários", expressão direta do processo mórbido (que Bleuler con
sidera orgânico), e sintomas “secundários", que são apenas “... a reação 
da alma doente" ao processo patogênico (1&).

O distúrbio primário do pensamento podería ser definido como um re
laxamento das associações: “ . . .as associações perdem a coesão. Entre os 
milhares de fios que guiam os nossos pensamentos, a doença quebra, aqui 
e ali, de forma irregular, este ou aquele, às vezes alguns, às vezes grande 
parte. Por isso, o resultado do pensamento é insólito, e muitas vezes falso 
do ponto de vista lógico" (lc).

Outros distúrbios do pensamento são secundários, traduzindo a forma 
como as idéias se agrupam na ausência de “representações-metas" (termo158
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usado por Bleuler para designar exclusivamente as representações-metas 
conscientes ou pré-conscientes) {ver: representação-meta), sob a denomi
nação dos complexos afetivos: “Dado que tudo o que se opõe ao afeto sofre 
uma repressão acima do normal, e que o que tem o mesmo sentido do afeto 
é favorecido de forma igualmente anormal, acaba resultando que o sujeito 
não pode mais de modo algum pensar aquilo que contradiz uma idéia mar
cada pelo afeto: o esquizofrênico, na sua pretensão, sonha apenas os seus 
desejos; o que podería impedir a sua realização não existe para ele. Assim, 
complexos de idéias, cuja ligação consiste mais em um afeto comum do que 
em uma relação lógica, são não apenas formados, como ainda reforçados. 
Não sendo utilizados, os caminhos associativos que levam de determinado 
complexo a outras idéias perdem, no que diz respeito às associações ade
quadas, a sua viabilidade; o complexo ideativo marcado de afeto separa-se 
cada vez mais e consegue uma independência cada vez maior {Spaltung das 
funções psíquicas).” (1 d)

Neste sentido, Bleuler aproxima a Spaltung esquizofrênica daquilo que 
Freud descreve como sendo próprio do inconsciente, a subsistência lado 
a lado de agrupamentos de representações independentes uns dos outros 
(le ), mas, para ele, a Spaltung; na medida em que implica o reforço de gru
pos associativos, é secundária a um déficit primário que é uma verdadeira 
desagregação do processo mental. Bleuler distingue igualmente dois mo
mentos da Spaltung: uma Zerspaltung primária (uma desagregação, um ver
dadeiro estilhaçamento) e uma Spaltung propriamente dita (divagem do pen
samento em diversos grupos): “A Spaltung é a condição prévia da maior 
parte das manifestações mais complicadas da doença; ela imprime a sua 
marca particular a toda a sintomatologia. Mas, por trás desta Spaltung sis
temática em complexos ideativos determinados, encontramos anteriormente 
um relaxamento primário da textura associativa que pode conduzir a uma 
Zerspaltung incoerente de formações tão sólidas como os conceitos concre
tos. No termo esquizofrenia visei estas duas espécies de Spaltung, cujos efei
tos muitas vezes se fundem uns nos outros.” (1f)

As ressonâncias semânticas do termo francês dissociation (dissociação), 
pelo qual se traduz a Spaltung esquizofrênica, evocam sobretudo o que Bleu
ler descreve como Zerspaltung.

★

Freud fez reservas ao próprio termo “esquizofrenia”: “... ele prejulga 
sobre a natureza da afecção ao utilizar para designá-la uma característica 
teoricamente postulada, e uma característica que, além do mais, não per
tence apenas a esta afecção e que, à luz de outras considerações, não pode
ría ser considerada como sua característica essencial” {2a). Embora Freud 
tenha falado de esquizofrenia, continuando porém a utilizar também a ex
pressão “demência precoce”, tinha no entanto proposto o termo “parafre- 
nia”*, que, segundo ele, podia mais facilmente formar um par com o termo 159
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paranóia*, demarcando assim ao mesmo tempo a unidade do campo das 
psicoses* e a sua divisão em duas vertentes fundamentais.

Com efeito, Freud admite que estas duas grandes psicoses podem 
combinar-se de múltiplas maneiras (como ilustra o Caso Schreber), e que 
eventualmente o doente passa de uma destas formas para a outra; mas, por 
outro lado, sustenta a especificidade da esquizofrenia em relação à para
nóia, especificidade que procura definir ao nível do processo e ao nível das 
fixações: predominância do processo de “recalque” ou do desinvestimento 
da realidade sobre a tendência para a restituição e, no seio dos mecanis
mos de restituição, predominância dos que se aparentam com a histeria (alu
cinação) sobre os da paranóia, que se aparentam mais com a neurose ob
sessiva (projeção); ao nível das fixações: “A fixação predisponente deve 
encontrar-se mais atrás do que a da paranóia, deve estar situada no início 
do desenvolvimento que leva do auto-erotismo ao amor objetai.” (2b)

Ainda que Freud tenha fornecido muitas outras indicações, especial
mente sobre o funcionamento do pensamento e da linguagem esquizofrêni
cos (3), pode-se dizer que a tarefa de definir a estrutura dessa afecção con
tinua pertencendo aos seus sucessores.

(1) Bleuler (E.), Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig e Viena, 1911. 
- a )  5. -  b) Cf. 284-5. -  c) 10. -  d) 293. -  e) Cf 296. -  f) 296.

(2) Freud (S.), Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschribenen 
Fali von Paranóia, 1911. -  a) G.W., VIII, 312-3; S.E., XII, 75; Fr., 319. -  b) G.W., VIII, 
314; S.E., XII, 77; Fr., 320.

(3) Cf designadamente: Freud (S.), Das Unbewsste, 1915. G.W., X, cap. VII; S.E., XIV, 
cap. VII; Fr., cap. VII.

E ST A D O  H IPN Ó ID E

= D.: hypnoider Zustand. — F.: état hypnoide. — En.\ hypnoid State. — Es.: esta
do hipnoide. — /.: stato ipnoide.

•  E xpressão introduzida p o r  J. Breuer: estado  de consciência análo
go ao criado pela hipnose; es te  estado é tal que os conteúdos de  cons
ciência que nele aparecem  entram  pouco ou nada em  ligação associa
tiva com  o restan te  da vida m ental; teria com o efeito a form ação de  
grupos de associações separados.

Breuer vê no estado hipnóide que in troduz uma d ivagem  (Spaltung) 
no seio da vida psíquica o fenôm eno con stitu tivo  da h isteria.

■ A expressão “estado hipnóide” continua ligada ao nome de J. Breuer, 
mas ele próprio citou P. J. Moebius como seu antecessor.

Foi a relação entre hipnose e histeria, mais especialmente a semelhan
ça entre fenômenos gerados pela hipnose e certos sintomas histéricos, que 
levou Breuer a promover a noção de estado hipnóide: determinados acon
tecimentos surgidos durante o estado de hipnose (ordem do hipnotizador, 

1 6 0  por exemplo) conservam certa autonomia; podem ressurgir de maneira iso-



ESTADO HIPNÓIDE

lada, ou durante uma segunda hipnose, ou no estado de vigília, em atos apa
rentemente aberrantes, separados do comportamento efetivo do sujeito. A 
hipnose e os seus efeitos oferecem uma espécie de modelo experimental 
daquilo que, no comportamento do histérico, surge numa alteridade funda
mental relativamente às motivações do sujeito.

Os estados hipnóides seriam, na origem da histeria, os equivalentes na
turais dos estados artificialmente induzidos pela hipnose. “[O estado hip- 
nóide] deve corresponder a um certo vazio da consciência, no qual uma re
presentação que emerge não encontra qualquer resistência por parte de ou
tras representações — estado em que, por assim dizer, o campo está livre 
para a primeira que chegar” (a).

Os estados hipnóides têm, segundo Breuer, duas condições: um estado 
de devaneio (sonho diurno, estado crepuscular) e o aparecimento de um afe
to, pois a auto-hipnose espontânea desencadeia-se quando “...a  emoção pe
netra no devaneio habitual” (1 a). Certas situações — estado amoroso, cui
dados dispensados a um doente querido — favoreceríam a conjunção de 
tais fatores: “O papel de quem cuida de um doente exige, em conseqüência 
da tranqüilidade exterior que se impõe, uma concentração de espírito num 
só objeto, uma atenção à respiração do doente; quer dizer que se acham 
justamente realizadas as condições de tantos processos de hipnotismo. O 
estado crepuscular assim criado é invadido por sentimentos de angústia.” 
(1&) Para Breuer, certos estados hipnóides podem, em último caso, ser cau
sados por um só dos dois fatores: transformação de um devaneio em auto- 
hipnose sem intervenção do afeto, ou emoção viva (pavor*) que paralisa 
o curso das associações.

A Comunicação preliminar (Vorlâufige Mitteilung, 1893), obra de Breuer 
e Freud, apresenta o problema em termos um pouco diferentes. Trata-se 
de determinar não tanto os papéis do estado de devaneio e do afeto na pro
dução de estados hipnóides, mas o que cabe ao estado hipnóide e ao afeto 
traumatizante na origem da histeria; se o traumatismo pode provocar o es
tado hipnóide ou acontecer no decorrer deste, pode também, por si só, ser 
patogênico.

O valor patogênico do estado hipnóide dependería do fato de as repre
sentações que a ele chegam serem separadas do “tráfego associativo” e, 
portanto, de qualquer “elaboração* associativa”. Elas formam assim um 
“grupo psíquico separado” carregado de afeto que, embora não entre em 
conexão com o conjunto dos conteúdos de consciência, é suscetível de se 
aliar a outros grupos que aparecem em estados análogos. Assim se consti
tui uma divagem no seio da vida mental, particularmente manifesta nos 
casos de desdobramento da personalidade, em que se ilustra a dissociação 
do psiquismo em consciente e inconsciente.

Breuer viu no estado hipnóide a condição fundamental da histeria. Freud 
começou mostrando aquilo que, para ele, esta teoria oferecia de positivo 
— particularmente em relação à de Janet — para explicar a existência na 
pessoa histérica de uma “... divagem da consciência com formação de gru
pos psíquicos separados” (2a). Onde, segundo ele, Janet invoca “... uma 161
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fraqueza inata da capacidade de síntese psíquica e uma estreiteza do cam
po de consciência” (2b) ((3), Breuer tem o mérito de mostrar que a divagem  
da consciência — característica fundamental da histeria — admite, por sua 
vez, uma explicação genética a partir daqueles momentos privilegiados que 
são os estados hipnóides.

Mas Freud não tarda a limitar o alcance dos pontos de vista de Breuer 
ao definir a noção de histeria de defesa*.

Por fim, irá condenar retrospectivamente de modo radical a concepção 
de Breuer: “A hipótese de estados hipnóides provém inteiramente da ini
ciativa de Breuer. Considero supérfluo e enganador o uso desse termo por
que quebra a continuidade do problema referente à natureza do processo 
psicológico que atua na formação dos sintomas histéricos.” (3)

A (a) Definição de Moebius (P.J.) in Über Astasie-Abasie, 1894, citada por Breuer nas suas 
Considerações Teóricas (Theoretisches, 1895) (lc).

(13) A verdade é que as teses de Janet parecem mais matizadas. Por um lado, reconhece 
bem a importância do trauma; por outro, não considera a “fraqueza mental” necessariamente 
inata (4).

(1) Breuer (J.) e Freud (S.), Studien über Hysterie, 1895. — a) AL, 191; S.E., II, 218-9; 
Fr„ 175. -  b) AL, 191: S.E., II, 219; Fr., 175. -  c) AL, 188; S.E., II, 215; Fr., 172.

(2) Freud (S.), Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. — a) G.W., I, 60; S.E., III, 46. — b) 
G.W., I, 60; S.E., III, 46.

(3) Freud (S.), Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V, 185, n.; S.E., VII, 27, 
n.; Fr., 17, n.

(4) Cf. particularmente Janet (P.), Letat mental des hystériques, Alcan, Paris, 1892, 635-7.

E S T A S E  D A  LIBIDO

= D.: Libidostauung. — F.: stase libidinale. — En.: damming up of libido. — Es.: 
estancamiento de la libido. — /.: stasi delia libido.

•  Processo econômico que Freud supõe poder esta r na origem  da en
trada na neurose ou na psicose: a libido que deixa de encontrar cam i
nho para a descarga acumula-se sobre formações intrapsíquicas; a ener
gia assim  acumulada encontrará a sua utilização na constitu ição dos  
sin tom as .

■ A noção econômica de estase da libido tem a sua origem na teoria das 
neuroses atuais*, tal como Freud a expõe nos seus primeiros escritos: vê 
o fator etiológico dessas neuroses numa acumulação (Anhàufung) de exci
tações sexuais que, por falta de uma ação específica* adequada, não en
contram mais caminho para a descarga.

Em Os tipos de desencadeamento da neurose (Über neurotische Erkran- 
kungstypen, 1912) a noção de estase da libido torna-se uma noção muito en- 
globante, visto que se encontra nos diferentes tipos de entrada na neurose 
que Freud distingue: “Diferentes caminhos desembocam numa determina- 

1 6 2  da constelação patogênica na economia psíquica, isto é, a estase da libido,
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da qual o ego, com os meios de que dispõe, não pode defender-se sem da
n o s /’ (1) Todavia, a função etiológica da estase comporta nuances impor
tantes:

1 ? Freud não faz da estase um fator primário em todos os tipos de de- 
sencadeamento; ao que parece, é nos casos que mais se aproximam da neu
rose atual {reale Versagung, frustração real) que ela desempenha o papel 
determinante. Em outros casos, não passa de um efeito do conflito psíquico.

2? A estase não é, em si, patogênica. Pode levar a comportamentos 
normais: sublimação, transformação da tensão atual em atividade resultan
te na obtenção de um objeto satisfatório.

A partir de Sobre o narcisismo: uma introdução {Zur Einführung des Nar- 
zissmus, 1914), a noção de estase da libido estendeu-se ao mecanismo das 
psicoses: estase da libido investida sobre o ego. “Parece que, além de certa 
medida, a acumulação da libido narcísica não pode mais ser suportada.” 
(2) E é assim que a hipocondria, que tão freqüentemente encontramos co
mo fase mais ou menos transitória na evolução esquizofrênica, traduz esta 
insuportável acumulação de libido narcísica; numa perspectiva econômica, 
o delírio representa uma tentativa de recolocar a energia libidinal em um 
mundo exterior recentemente formado.

(1) Freud (S.), G.W., VIII, 329-30; S.E., XII, 237.
(2) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1915-17. G.W., XI, 436; 

S.E., XVI, 421; Fr., 450.

E U

Ver: Ego
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FA C IL IT A Ç Ã O

= D.: Bahnung. — F .: frayage. — En.: facilitation. — Es.: facilitación. — /.: faci- 
litazione.

•  Term o utilizado p o r  F reud ao apresen tar um m odelo  neurológico  
do funcionam ento do aparelho psíqu ico  (1895). A  excitação, na sua 
passagem  de um neurônio para outro, precisa  vencer uma certa re 
sistência; quando ta l passagem  acarreta uma dim inuição perm anen
te  dessa  resistência , d iz-se que há facilitação. A  excitação escolherá  
en tão o cam inho facilitado, de preferência  ao que não tem  essa faci
litação.

u A  noção de facilitação é central na descrição do funcionamento do “apa
relho neurônico” que Freud apresentou no seu Projeto para uma psicologia 
científica (Entwurf einer Psychologie, 1895). Jones mostra que ela desem
penhava um papel importante no livro de Exner publicado um ano antes, 
Projeto para uma explicação fisiológica dos fenômenos psíquicos {Entwurf zu 
einer physiologischen Erklàrung der psychischen Erscheinungen, 1894) (1). 
Sem abandoná-la, Freud serve-se pouco dela nos seus escritos metapsico- 
lógicos. Todavia, reencontra-se a noção de facilitação quando, em Além  
do princípio do prazer (Jenseits des Lustprinzips, 1920), ele é levado a utili
zar de novo um modelo fisiológico (2).

(1) Cf. Jones (E.), Sigmund Freud: Life and Work, 1933. Ing., 417; Fr., 417-8.
(2) Cf Freud (S.), G.W., XIII, 26; S.E., XVIII, 26; Fr., 29.

FÁ L IC A  (M U LH ER  o u  M Ã E —)

= D.: phallische (Frau ou Mutter). — F.: phallique (femme ou mère). — En.: phal- 
lic (woman ou mother). — Es.: fálica (mujer ou madre). — fallica (donna 
ou madre). •

•  M ulher fan tasisticam en te  provida  de falo. E sta im agem  p o d e  to 
m ar duas form as principais, conform e a m ulher seja representada co
m o portadora  de um falo ex tern o  ou de um a trib u to  fálico, ou com o  
tendo conservado no in te rio r  de s i m esm a o falo m asculino. 1 6 5
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■ A imagem de mulheres providas de órgão sexual masculino encontra- 
se com freqüência em psicanálise, nos sonhos e nas fantasias.

Em um plano teórico, a evidenciação progressiva de uma “teoria se
xual infantil” e, depois, de uma fase libidinal propriamente dita, nas quais 
existiría para ambos os sexos um só órgão sexual, o falo (ver. fase fálica), 
vem dar fundamento à imagem da mulher fálica.

Segundo Ruth Mack Brunswick, essa imago se constituiría "... para 
garantir a posse do pênis pela mãe e, assim, aparecería provavelmente 
no momento em que a criança começa a não ter mais a certeza de que 
a mãe efetivamente o possui. Antes disso [...] parece mais do que prová
vel que o órgão executivo da mãe ativa é o seio; a idéia do pênis é em 
seguida projetada para trás sobre a mãe ativa, uma vez reconhecida a im
portância do falo” (1).

No plano clínico, Freud mostrou, por exemplo, como o fetichista en
contrava no seu fetiche um substituto do falo materno, cuja ausência era 
por ele negada (2).

Em outra direção, os psicanalistas, na seqüência de F. Boehm, salien
taram, particularmente na análise dos homossexuais masculinos, a fanta
sia ansiógena segundo a qual a mãe teria retido no interior do corpo o falo 
recebido no momento do coito (3). Melanie Klein, com a idéia de “pais 
combinados” *, deu uma extensão maior a essa fantasia.

Devemos notar que, no conjunto, a expressão “mulher fálica” desig
na a mulher que tem um falo, e não a imagem da mulher ou da menininha 
identificada com o falo (4). Notemos finalmente que a expressão “mulher 
fálica” é muitas vezes utilizada numa linguagem aproximativa para quali
ficar uma mulher com traços de caráter pretensamente masculinos, mu
lher autoritária, por exemplo, sem se saber quais são exatamente as fan
tasias subjacentes.

(1) Mack Brunswick (R.), The Preoedipal Phase of the Libido Development, 1940, in 
Psa. Read.y 240.

(2) Cf Freud (S.), Fetischismus, 1927. G.W., XIV, 312; S.E., XXI, 152-3.
(3) Cf Boehm (F.), Homosexualitát und Õdipuskomplex, 1926, in Internationale Zeits- 

chrift für Psychoanalyse, XII, 66-79.
(4) Cf Fenichel (O.), Die symbolische Gleichung: Màdchen = Phallus, 1936, in Inter

nationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XXII, 299-314; in Collected Papers, Londres, Routledge 
and Kegan, 1955, 3-18.

FA L O

= D.: Phallus. — F .: phallus. — En.\ phallus. — Es.: falo. — fallo.

•  Na A ntigu idade greco-latina, representação figurada do órgão se 
xual m ascu lino .

Em psicanálise , o uso d es te  term o sublinha a função sim bólica  
desem penhada pelo  pên is na dialética intra e in tersubjetiva , enquanto166



o term o “p ê n is” é sobretu do  reservado  para designar o órgão na sua 
rea lidade anatôm ica.

■ Só em raras ocasiões encontramos o termo “falo” nos escritos de 
Freud. Em contrapartida, na sua forma adjetiva é encontrado em diver
sas expressões, principalmente “fase fálica” *. Na literatura psicanalítica 
contemporânea, podemos verificar um emprego cada vez mais diferenciado 
dos termos “pênis” e “falo”, o primeiro designando o órgão masculino 
na sua realidade corporal e o segundo sublinhando o seu valor simbólico.

A organização fálica, progressivamente reconhecida por Freud como 
fase de evolução da libido nos dois sexos, ocupa lugar central na medida 
em que tem correlação com o complexo de castração no seu apogeu e do
mina a posição e a dissolução do complexo de Édipo. A alternativa que 
se oferece ao sujeito nessa fase reduz-se aos termos: ter o falo ou ser cas
trado. Vemos que a oposição não é, aqui, entre dois termos que designam 
duas realidades anatômicas, como o pênis e a vagina, mas entre a presen
ça ou ausência de um único termo. Este primado do falo para os dois se
xos, para Freud, tem correlação com o fato de que a criança do sexo femi
nino ignoraria a existência da vagina. Embora o complexo de castração 
assuma modalidades diferentes no menino e na menina, a verdade é que 
nos dois casos está centrado apenas em torno do falo, concebido como des
tacável do corpo. Nesta perspectiva, um artigo como A s transposições da 
pulsão e especialmente do erotismo anal (Über Triebumsetzungen, insbeson- 
dere der Anal-erotik, 1917) (1) vem demonstrar como o órgão masculino 
se inscreve numa série de termos substituíveis uns pelos outros em “equa
ções simbólicas” (pênis = fezes = criança = dádiva, etc.), termos cuja carac
terística comum é serem destacáveis do sujeito e suscetíveis de circular 
de uma pessoa para outra.

Para Freud, o órgão masculino não é apenas uma realidade que pode
riamos encontrar como referência última de toda uma série. A teoria do 
complexo de castração resulta em atribuir ao órgão masculino um papel 
prevalecente, desta vez como símbolo, na medida em que a sua ausência 
ou a sua presença transforma uma diferença anatômica em critério prin
cipal de classificação dos seres humanos, e na medida em que, para cada 
sujeito, esta presença ou esta ausência não é evidente, não é redutível a 
um dado puro e simples, é, antes, o resultado problemático de um proces
so intra e intersubjetivo (assunção pelo sujeito do seu próprio sexo). É in
dubitavelmente em função deste valor de símbolo que Freud, e de um modo 
mais sistemático a psicanálise contemporânea, usa o termo “falo” ; 
referimo-nos, então, de modo mais ou menos explícito, ao uso deste ter
mo na Antiguidade, quando designava a representação figurada, pintada, 
esculpida, etc., do órgão viril, objeto de veneração que desempenhava um 
papel central nas cerimônias de iniciação (Mistérios). “Nessa época lon
gínqua, o falo em ereção simbolizava o poder soberano, a virilidade trans
cendente, mágica ou sobrenatural, e não a variedade puramente priápica 
do poder masculino, a esperança da ressurreição e a força que pode produzi-
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Ia, o princípio luminoso que não tolera sombras nem multiplicidade e sus
tenta a unidade que brota eternamente do ser. Os deuses itifálicos Her
mes e Osíris encarnam esta aspiração essencial.” (2)

Que devemos entender aqui por “valor de símbolo’?  Não se podería 
atribuir ao símbolo falo uma significação alegórica determinada, por mais 
ampla que a queiramos (fecundidade, poder, autoridade, etc.). Por outro 
lado, não se poderia reduzir o que ele simboliza ao órgão masculino ou 
pênis tomado na sua realidade corporal. Por fim, tanto ou mais do que 
como símbolo (no sentido de uma representação figurada e esquemática 
do órgão viril), o falo se encontra como significação, como o que é simbo
lizado nas mais diversas representações; Freud assinalou na sua teoria do 
simbolismo que era um dos simbolizados universais; julgou achar como 
tertium comparationis entre o órgão viril e o que o representa o traço co
mum de ser uma pequena coisa (das Kleiné) (3a). Mas, na linha desta ob
servação, pode-se pensar que o que caracteriza o falo e se encontra nas 
suas diversas metamorfoses figuradas é ser um objeto destacável, trans- 
formável — e, neste sentido, objeto parcial*. O fato, percebido por Freud 
desde A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900) (36, 3c), e lar
gamente confirmado pela investigação analítica, de que o sujeito como pes
soa total pode ser identificado ao falo não infirma a idéia precedente: nes
se momento é mesmo uma pessoa que é assimilada a um objeto capaz de 
ser visto, exibido, ou ainda de circular, ser dado e recebido. Freud demons
trou, particularmente no caso da sexualidade feminina, como o desejo de 
receber o falo do pai se transforma em desejo de ter um filho dele. De 
resto, a propósito deste exemplo, podemos perguntar se estamos habilita
dos a estabelecer na terminologia psicanalítica uma distinção radical en
tre pênis e falo. O termo Penisneid (ver: inveja do pênis) concentra uma 
ambigüidade que talvez seja fecunda e que não poderia ser dissipada por 
uma distinção esquemática, por exemplo, entre o desejo de fruir do pênis 
real do homem no coito e o desejo de ter falo (como símbolo de virilidade).

Na França, J. Lacan tentou recentrar a teoria psicanalítica em torno 
da noção de falo como “significante do desejo” . O complexo de Édipo, 
do modo como ele o reformulou, consiste numa dialética cujas principais 
alternativas são ser ou não ser o falo, tê-lo ou não o ter — e cujos três 
tempos se centram no lugar ocupado pelo falo no desejo dos três protago
nistas (4).

(1) Cf. Freud (S.), G.W., X, 402-10; S.E., XVII, 127-33.
(2) Laurin(C.), Phallus et sexualité féminine, in La psychanalyserVII, Paris, P. U. F., 

1964, 15.
(3) Cf. Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. — a) G.W., II-III, 366; S.E., V, 362-3; Fr., 

269. -  b) G. W., II-III, 370-1; S. E., V, 366; Fr., 272. -  c) G. W., II-III, 399; S. E., V, 394; 
Fr., 293.

(4) Cf. Lacan (J.), Les formations de rinconscient, resenha de J.-B. Pontalis, in Bul- 
letin de Psychologie, 1958, passim.



FANTASIA

F A N T A S IA

= D.: Phantasie. — F .: fantasme. — En.\ fantasy ou phantasy. — Es.: fanta
sia. — fantasia ou fantasma.

•  R oteiro  im aginário em  que o su jeito  está  p resen te  e que represen
ta, de m odo m ais ou m enos deform ado pelos p ro cesso s defensivos, 
a realização de um desejo  e, em  últim a análise, de um desejo  incons
cien te .

A fantasia apresenta-se sob diversas m odalidades: fantasias cons
cien tes ou sonhos d iu rn o s*; fan tasias inconscien tes com o as que a 
análise revela, com o estru tu ra s subjacen tes a um conteúdo m anifes
to; fan tasias o rig inárias*.

■ I — O termo alemão Phantasie designa a imaginação. Não tanto a fa
culdade de imaginar no sentido filosófico do termo (Einbildungskraft), co
mo o mundo imaginário, os seus conteúdos, a atividade criadora que o ani
ma (das Phantasieren). Freud retomou estas diferentes acepções da língua 
alemã.

Em francês, o termo fantasme (fantasia) voltou a ser posto em uso pe
la psicanálise e, como tal, está mais carregado de ressonâncias psicanalí- 
ticas do que o seu homólogo alemão. Por outro lado, não corresponde exa
tamente ao termo alemão, visto que a sua extensão é mais restrita. Desig
na determinada formação imaginária e não o mundo das fantasias, a ativi
dade imaginativa em geral.

Daniel Lagache propôs retomar no seu sentido antigo o termo fantai- 
sie (fantasia), que tem a vantagem de designar ao mesmo tempo uma ati
vidade criadora e as produções, mas que, para a consciência lingüística 
contemporânea, dificilmente pode deixar de sugerir os matizes de capri
cho, originalidade, ausência de seriedade, etc.

II — Os termos fantasias, fantasístico não podem deixar de evocar a 
oposição entre imaginação e realidade (percepção). Se fizermos desta opo
sição uma referência principal da psicanálise, seremos levados a definir 
a fantasia como uma produção puramente ilusória que não resistiría a uma 
apreensão correta do real. Além disso, certos textos de Freud parecem 
justificar essa orientação. Em Formulações sobre os dois princípios do fu n 
cionamento mental (Formulierungen über die zwei Prinzipen des psychischen 
Geschehens, 1911), Freud opõe ao mundo interior, que tende para a satis
fação pela ilusão, um mundo exterior que impõe progressivamente ao su
jeito, por intermédio do sistema perceptivo, o princípio de realidade.

O modo como Freud descobriu a importância das fantasias na etiolo- 
gia das neuroses é também invocado muitas vezes no mesmo sentido: 
Freud, que tinha começado por admitir a realidade das cenas infantis pa
togênicas encontradas no decorrer da análise, teria abandonado definiti
vamente esta convicção inicial, denunciando o seu “erro”; a realidade apa
rentemente material dessas cenas não passava de “realidade psíquica” (a ).

Mas convém sublinhar aqui que a própria expressão “realidade psí- 169
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quica” não é puramente sinônima de mundo interior, campo psicológico, 
etc. No sentido mais fundamental que tem em Freud, designa um núcleo, 
heterogêneo nesse campo, resistente, o único verdadeiramente “real” em 
relação à maior parte dos fenômenos psíquicos. “Deveremos atribuir uma 
realidade aos desejos inconscientes? Não sabería dizer. Claro que se deve 
recusá-la a todos os pensamentos de transição e de ligação. Quando nos 
encontramos diante dos desejos inconscientes reduzidos à sua expressão 
última e mais verdadeira, somos, na verdade, forçados a dizer que a reali
dade psíquica é uma forma de existência especial que não pode ser con
fundida com a realidade m aterial” (1 a)

O esforço de Freud e de toda a reflexão psicanalítica consiste precisa
mente em procurar explicar a estabilidade, a eficácia, o câráter relativa
mente organizado da vida fantasística do sujeito. Nesta perspectiva, Freud, 
logo que o seu interesse se centrou nas fantasias, ressaltou modalidades 
típicas de encenações fantasísticas, como, por exemplo, o “romance fa
miliar” *. Ele se recusa a deixar-se encerrar na oposição entre uma con
cepção que faria da fantasia uma derivação deformada da recordação de 
acontecimentos reais fortuitos, e outra concepção que não concedería qual
quer realidade própria à fantasia e não veria nela mais do que uma ex
pressão imaginária destinada a mascarar a realidade da dinâmica pulsio- 
nal. As fantasias típicas encontradas pela psicanálise levaram Freud a pos
tular a existência de esquemas inconscientes que transcendem a vivência 
individual e que seriam transmitidos hereditariamente: as “fantasias ori
ginárias” *.

III — O termo “fantasia” tem, em psicanálise, um emprego muito ex
tenso. Segundo certos autores, esse emprego teria o inconveniente de dei
xar imprecisa a situação tópica — consciente, pré-consciente ou incons
ciente — da formação considerada. Para se compreender a noção freudia
na de Phantasie, convém distinguir diversos níveis:

1. O que Freud designa sob o nome de Phantasien são em primeiro 
lugar os sonhos diurnos*, cenas, episódios, romances, ficções, que o su
jeito forja e conta a si mesmo no estado de vigília. Em Estudos sobre a his
teria (Studien über Hysterie, 1895), Breuer e Freud mostraram a freqüên- 
cia e a importância dessa atividade da fantasia na pessoa histérica e 
descreveram-na como sendo muitas vezes “inconsciente” , quer dizer, 
produzindo-se no decorrer de estados de ausência ou estados hipnóides*.

Em A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 1900), Freud ainda 
descreve as fantasias a partir do modelo dos sonhos diurnos. Analisa-as 
como formações de compromisso e mostra que a sua estrutura é compa
rável à do sonho. Essas fantasias ou sonhos diurnos são utilizados pela 
elaboração secundária*, fator do trabalho do sonho* que mais se aproxi
ma da atividade de vigília.

2. Freud usa freqüentemente a expressão “fantasia inconsciente” sem  
que ela implique sempre uma posição metapsicológica bem determinada.

1 7 0  As vezes ele parece designar assim um devaneio subliminar, pré-
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consciente, a que o sujeito se entrega e do qual irá ou não tomar consciên
cia (2). No artigo Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade 
(Hysterische Phantasien und ihre Beziehungzur Bisexualitàt, 1908), as fan
tasias “inconscientes”, consideradas precursoras dos sintomas histéricos, 
são descritas como estando em conexão estreita com os sonhos diurnos.

3. Segundo uma linha de pensamento diferente, a fantasia aparece nu
ma relação muito mais íntima com o inconsciente. Na verdade, no capítu
lo VII de A  interpretação de sonhos é a um nível inconsciente, no sentido 
tópico deste termo, que Freud situa certas fantasias, aquelas ligadas ao 
desejo inconsciente e que estão no ponto de partida do processo metapsi- 
cológico de formação do sonho. A primeira parte do “trajeto” que leva 
ao sonho “ ... vai progredindo das cenas ou fantasias inconscientes até o 
pré-consciente” (16).

4. Portanto, embora Freud não o faça explicitamente, poderíam 
distinguir-se na sua obra diversos níveis da fantasia: consciente, sublimi
nar, inconsciente (0). Mas Freud parece mais preocupado em insistir nas 
ligações entre estes diversos aspectos do que em estabelecer essa distinção:

a) No sonho, os devaneios diurnos utilizados pela elaboração secun
dária podem estar em conexão direta com a fantasia inconsciente que cons
titui o “núcleo do sonho”: “As fantasias de desejo que a análise revela 
nos sonhos noturnos surgem muitas vezes como repetições e remodela
ções de cenas infantis; assim, em muitos sonhos, a fachada do sonho indi
ca de modo imediato o verdadeiro núcleo do sonho que se acha deforma
do porque está misturado com outro material.” (3) Assim, no trabalho do 
sonho, a fantasia está presente nas duas extremidades do processo: por 
um lado, está ligada ao desejo inconsciente mais profundo, ao “capitalis
ta” do sonho, e por outro, na outra extremidade, está presente na elabo
ração secundária. As duas extremidades do sonho e as duas modalidades 
de fantasias que nele se encontram parecem ou se encontrarem, ou pelo 
menos se comunicarem interiormente e como que se simbolizarem uma 
à outra;

b) Freud encontra na fantasia um ponto privilegiado onde podería ser 
apreendido ao vivo o processo de passagem entre os diversos sistemas psí
quicos: recalque ou retorno do recalcado. As fantasias “ ... chegam bem 
perto da consciência e ali permanecem sem serem perturbadas enquanto 
não têm um investimento intenso, mas são repelidas logo que ultrapas
sam um certo nível de investimento” (4a);

c) Na definição metapsicológica mais completa de fantasia que Freud 
apresentou, ele liga seus aspectos aparentemente mais distantes uns dos 
outros: “Elas [as fantasias] são, por um lado, altamente organizadas, não 
contraditórias, aproveitam todas as vantagens do sistema Cs, e o nosso 
discernimento teria dificuldade para distingui-las das formações desse sis
tema; por outro lado, são inconscientes e incapazes de se tornarem cons
cientes. É a sua origem (inconsciente) que é decisiva para o seu destino. 
Podem-se compará-las a esses homens de sangue misto que de um modo 
geral parecem com os brancos, mas cuja cor de origem se denuncia por 171
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qualquer indício evidente e que permanecem, por isso, excluídos da 
sociedade e não desfrutam qualquer dos privilégios reservados aos bran
c o s / ' (4 b)

Parece, pois, que a problemática freudiana da fantasia não só não au
toriza uma distinção de natureza entre fantasia inconsciente e fantasia cons
ciente, como visa, sobretudo, assinalar as analogias, as relações estreitas, 
as passagens entre elas: “As fantasias claramente conscientes dos per
versos — que, em circunstâncias favoráveis, podem transformar-se em 
comportamentos estruturados —; os temores delirantes dos paranóicos — 
que são projetados sobre outros com um sentido hostil —; as fantasias in
conscientes dos histéricos — que se descobrem pela psicanálise por trás 
dos seus sintomas —, todas essas formações coincidem no seu conteúdo 
até os mínimos detalhes/' (5) Em formações imaginárias e estruturas psi- 
copatológicas tão diversas como as que Freud designa aqui, podemos en
contrar um mesmo conteúdo e uma mesma estrutura, conscientes ou in
conscientes, atuados ou representados, assumidos pelo sujeito ou projeta
dos sobre outrem.

Por isso, no tratamento, o psicanalista procura apreender a fantasia 
subjacente por detrás das produções do inconsciente como o sonho, o sin
toma, a atuação*, os comportamentos repetitivos, etc. O progresso da in
vestigação faz até surgir aspectos do comportamento muito distantes da 
atividade imaginativa e, em primeira análise, comandados apenas pelas 
exigências da realidade, como emanações, “derivados" de fantasias in
conscientes. Nesta perspectiva, é o conjunto da vida do sujeito que se re
vela como modelado, estruturado por aquilo a que se podería chamar, pa
ra sublinhar o seu caráter estruturante, uma fantasística. Esta não deve 
ser concebida apenas como uma temática, embora seja marcada para ca
da sujeito por traços eminentemente singulares; compreende o seu dina
mismo próprio, pois as estruturas fantasísticas procuram exprimir-se, en
contrar uma saída para a consciência e para a ação, e constantemente 
atraem para si um novo material.

IV — A fantasia está na mais estreita relação com o desejo; um termo 
vem atestá-lo, Wunschphantasie, ou fantasia de desejo (6). Como conce
ber essa relação? Sabe-se que para Freud o desejo tem a sua origem e o 
seu modelo na vivência de satisfação*: “O primeiro desejar (Wünschen) pa
rece ter sido um investimento alucinatório da recordação da satisfação." 
(lc) Será que isto significa que as fantasias mais primitivas são as que ten
dem a reencontrar os objetos alucinatórios ligados às primeiras experiên
cias do aumento e da resolução da tensão interna? Pode-se dizer que as 
primeiras fantasias são fantasias de objeto, objetos fantasísticos que o de
sejo visaria como a necessidade visa o seu objeto natural?

A relação entre a fantasia e o desejo parece-nos mais complexa. Més- 
mo nas suas formas menos elaboradas, a fantasia surge como irredutível 
a um objetivo intencional do sujeito desejante:

1. Trata-se de roteiros, ainda que se enunciem numa só frase, de ce-172
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nas organizadas, suscetíveis de serem dramatizadas a maior parte das ve
zes de forma visual;

2 . O sujeito está sempre presente nessas cenas; mesmo na ‘‘cena ori
ginária” *, de onde pode parecer excluído, ele figura de fato, não apenas 
como observador, mas como participante que vem, por exemplo, pertur
bar o coito parental;

3. Não é um objeto que é representado, como visado pelo sujeito, mas 
uma seqüência de que o próprio sujeito faz parte e na qual são possíveis 
as permutas de papéis, de atribuição (refira-se o leitor especialmente à 
análise feita por Freud da fantasia Uma criança é espancada [Ein K ind wird 
Geschlagen, 1919] e às mudanças sintáticas sofridas por esta frase; cf. igual
mente as transformações da fantasia homossexual no Caso Schreber);

4. Na medida em que o desejo está assim articulado na fantasia, este 
é igualmente lugar de operações defensivas; dá oportunidade aos proces
sos de defesa mais primitivos, tais como o retorno sobre a própria pessoa*, 
a inversão (de uma pulsão) em seu contrário*, a negação*, a projeção*;

5. Essas defesas estão, por sua vez, indissoluvelmente ligadas à fun
ção primeira da fantasia — a mise-en-scène do desejo —, mise-en-scène 
onde a interdição está sempre presente na própria posição do desejo.

A (a) Diversas vezes, Freud descreveu esta mudança do seu pensamento (7) em termos 
que fundamentam esta maneira de ver. Mas um estudo atento das concepções freudianas 
e da sua evolução entre 1895 e 1900 mostra que o testemunho do próprio Freud, no seu 
extremo esquematismo, não traduz a complexidade e a riqueza dos seus pontos de vista quanto 
ao estatuto da fantasia (para uma interpretação deste período, cf. Laplanche e Pontalis, Fan- 
tasme originaire, fantasmes des origines, origine du fantasme, 1964) (8).

(0) Susan Isaacs, no seu artigo Natureza e função da fantasia (The Nature and Function 
of Phantasy, 1948) (9), propõe a adoção de duas grafias da palavra: fantasy e phantasy, res
pectivamente para designar “os devaneios diurnos conscientes, as ficções, etc.” e “ ... o con
teúdo primário dos processos mentais inconscientes”. Esta autora pensa assim mudar a ter
minologia psicanalítica mantendo-se fiel ao pensamento de Freud. Pensamos, pelo contrá
rio, que a distinção proposta não se harmoniza com a complexidade dos pontos de vista de 
Freud. De qualquer modo, na tradução dos textos de Freud, ela conduziría, caso tivéssemos 
que escolher em determinada passagem entre fantasia e phantasia, às mais arbitrárias inter
pretações.

(1) Freud (S.), Die Traumdeutung, 1900. -  d) G.W., II-III, 625; S.E., V, 620; Fr., 504.
-  b) G.W., II-III, 579; S.E., V, 574; Fr., 469. -  c) G.W., II-III, 604; S.E., V, 598; Fr., 488-9.

(2) Cf Freud (S.), Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualitàt, 1908. 
G.W., VII, 192-3; S.E., IX, 160.

(3) Freud (S.), Über den Traum, 1901. G.W., II-III, 680; S.E., V, 665; Fr., 11.
(4) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. - d )  G W., X., 290; S.E., XIV, 191; Fr., 137-8.

-  b) G.W., X, 289; S.E., XIV, 190-1; Fr., 137.
(5) Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 65, n. 1; S.E., VII, 

165, n. 2; Fr., 174, n. 33.
(6) Cf Freud (S.), Metapsychologische Ergãnzung zur Traumlehre, 1917. Passim.
(7) Cf por exemplo: Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 

1916-17.
(8) Cf. Laplanche (J.) e Pontalis (J.-B.). In Les temps modernes, n? 215, pp. 1833-68.
(9) Isaacs(S.). In I. J . P., 1948, XXIX, 73-97. Fr., in La psychanalyse, vol. 5, P. U. F., 

Paris, 125-82. 173
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F A N T A S IA S  O R IG IN Á R IA S

= D.: Urphantasien. — F .: fantasmes originaires. — En.\ primai phantasies. — 
Es.: protofantasías. — /.: fantasmi (ou fantasie) originari(e), primari(e).

•  E stru tu ra s fan tasísticas típ icas (vida intra-u terina, cena originá
ria, castração, sedução) que a psican álise  descobre com o organizan
do  a vida fan tasística  sejam  quais forem  as experiências p esso a is  dos  
su jeitos; a universalidade destas fantasias explica-se, segundo Freud, 
p e lo  fa to  de  con stitu írem  um pa trim ôn io  tran sm itido  filogen eti- 
ca m en te .

■ O termo Urphantasien aparece nos escritos de Freud em 1915: “Cha
mo fantasias originárias a estas formações fantasísticas — observações da 
relação sexual entre os pais, sedução, castração, etc.” (1) As chamadas 
fantasias originárias encontram-se de forma muito generalizada nos seres 
humanos, sem que se possam, em todos os casos, invocar cenas realmen
te vividas pelo indivíduo; exigiríam pois, segundo Freud, uma explicação 
filogenética em que a realidade retomaria o seu lugar: a castração, por 
exemplo, teria sido efetivamente praticada pelo pai no passado arcaico da 
humanidade. “É possível que todas as fantasias que hoje nos contam na 
análise [...] tenham sido uma realidade outrora, nos tempos primitivos da 
família humana, e que, ao criar fantasias, a criança apenas preencha, 
valendo-se da verdade pré-histórica, as lacunas da verdade individual.” 
(2) Em outras palavras, o que na pré-história foi realidade de fato ter-se-ia 
tornado realidade psíquica*.

Considerada isoladamente, não se compreende bem o que Freud en
tende pela noção de fantasia originária. Sua introdução situa-se, efetiva
mente, ao final de um longo debate sobre os últimos elementos que a psi
canálise pode trazer à luz nas origens da neurose e, de um modo mais ge
ral, por trás da vida fantasística de qualquer indivíduo.

Desde muito cedo Freud procurou descobrir acontecimentos arcaicos 
reais, capazes de fornecer o fundamento último dos sintomas neuróticos. 
Chama “cenas originárias” (Urszenen) a esses acontecimentos reais, trau- 
matizantes, cuja recordação é por vezes elaborada e disfarçada por fanta
sias. Entre eles, um conservará na linguagem psicanalítica o nome de Urs- 
zene: a cena do coito parental, a que a criança teria assistido (ver. cena 
originária). Note-se que estes acontecimentos primitivos são designados 
pelo nome de cenas, e que Freud procura, de início, identificar entre estas 
as encenações típicas e em número limitado (3).

Não podemos relatar aqui a evolução que conduzirá Freud dessa con
cepção realista das “cenas originárias” à noção de “fantasia originária”; 
essa evolução, na sua complexidade, é paralela ao delineamento da noção 
psicanalítica de fantasia*. Seria esquemático acreditar que Freud aban
donou pura e simplesmente uma primeira concepção que procura a etiolo- 
gia da neurose em traumatismos infantis contingentes, em benefício de 

1 7 4  uma teoria que, vendo o precursor do sintoma na fantasia, a única realida-
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de que reconhecería nela seria a de exprimir de modo imaginário uma vi
da pulsional cujas linhas gerais seriam biologicamente determinadas. Com 
efeito, o mundo fantasístico aparece desde o início em psicanálise com uma 
consistência, uma organização e uma eficácia que o termo “realidade psí
quica” exprime bem.

Nos anos de 1907-1909, em que a fantasia suscita múltiplos trabalhos 
e é plenamente reconhecida na sua eficácia inconsciente, como subjacen
te, por exemplo, ao ataque histérico que a simboliza, Freud dedica-se a 
trazer à luz seqüências típicas, encenações imaginárias (romance familiar*) 
ou construções teóricas (teorias sexuais infantis) pelas quais o neurótico 
e, talvez, “todos os filhos dos homens” procuram responder aos princi
pais enigmas da sua existência.

Mas é notável que o pleno conhecimento da fantasia como um domí
nio autônomo, explorável, possuindo a sua consistência própria, não sus
penda para Freud a questão da origem dela. A análise do Homem dos lobos 
dá-nos um exemplo impressionante disso. Freud procura estabelecer a rea
lidade da cena de observação do coito dos pais reconstituindo-a nos seus 
mínimos pormenores, e, quando parece abalado pela tese junguiana se
gundo a qual essa cena não passaria de uma fantasia retroativamente cons
truída pelo sujeito adulto, nem por isso deixa de manter com insistência 
que a percepção forneceu indícios à criança, mas sobretudo introduz a no
ção de fantasia originária. Nesta noção vêm-se juntar a exigência de en
contrar aquilo a que poderiamos chamar a rocha do acontecimento (e, se 
este, refratado e como que desmultiplicado, apagar-se na história do indi
víduo, recuaremos mais, até a história da espécie) e o desejo de funda
mentar a própria estrutura da fantasia em algo diferente do acontecimen
to. Tal preocupação pode mesmo levar Freud ao ponto de afirmar a pre
dominância da estrutura pré-subjetiva sobre a experiência individual:
“Quando os acontecimentos não se adaptam ao esquema hereditário, so
frem na fantasia uma remodelação [...]. São justamente esses os casos ade
quados para nos mostrarem a existência independente do esquema. Mui
tas vezes estamos em condições de observar que o esquema triunfa sobre 
a experiência individual; no nosso caso, por exemplo [o do homem dos lo
bos], o pai torna-se castrador e aquele que ameaça a sexualidade infantil, 
a despeito de um complexo de Edipo, aliás, invertido [...].* As contradi
ções que se apresentam entre a experiência e o esquema parecem forne
cer ampla matéria para os conflitos infantis.” (4) ^

Se focalizarmos agora os temas que encontramos nas fantasias origi
nárias (cena originária*, complexo de castração*, sedução*), verificare
mos uma característica comum: todos se referem às origens. Como os mi
tos coletivos, pretendem contribuir com uma representação e uma “solu
ção” para aquilo que aparece para a criança como enigma principal; dra
matizam como momento de emergência, como origem de uma história, 
o que surge para o sujeito como uma realidade de tal natureza que exige 
uma explicação, uma “teoria”. Na “cena originária”, é a origem do sujei
to que se vê figurada; nas fantasias de sedução, é a origem do apareci- 1 7 5
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mento da sexualidade; nas fantasias de castração, é a origem da diferença 
dos sexos.

Notemos, para concluir, que a noção de fantasias originárias tem um 
interesse fundamental para a experiência e para a teoria analítica. As re
servas que suscita a teoria de uma transmissão genética hereditária não de
vem, na nossa opinião (a), levar-nos a considerar igualmente caduca a idéia 
de que existem, na fantasística, estruturas irredutíveis às contingências 
do vivido individual.

▲ (a) Em Fantasme originaire, fantasmes des origines, origine du fantasme (5) propuse
mos uma interpretação da noção freudiana de fantasia originária. A universalidade dessas 
estruturas deve ser relacionada com a que Freud reconhece ao complexo de Édipo (ver este 
termo), complexo nuclear cujo caráter estruturante ele muitas vezes acentuou a priori: “ O 
conteúdo da vida sexual infantil consiste na atividade auto-erótica das componentes sexuais 
predominantes, nos vestígios de amor de objeto e na formação do complexo a que poderia
mos chamar complexo nuclear das neuroses [,..]. O fato de se formarem geralmente as mes
mas fantasias em relação à própria infância, por mais variável que possa ser o número de 
contribuições da vida real, explica-se pela uniformidade desse conteúdo e pela constância 
das influências modificadoras ulteriores. Não há dúvida de que faz parte do complexo nu
clear da infância que o pai assuma nele o papel do inimigo sexual, daquele que perturba a 
atividade sexual auto-erótica, e, a maior parte das vezes, a realidade contribui amplamente 
para isso.” (6)

(1) Freud (S.), Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles 
von Paranóia, 1915. G.W., X, 242; S.E., XIV, 269; Fr., 8 .

(2) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1915-17. G.W., XI, 
386; S.E., XVI, 371; Fr., 399.

(3) Freud (S.), A u s  den Anfàngen der Psychoanalyse, Manuskript M, 1897. Al., 215-9; 
Ingl., 202-5; Fr., 179-82.

(4) Freud (S.), A u s  der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G.W., XII, 155; S.E., 
XVII, 119-20; Fr., 418-9.

(5) Cf. Laplanche (J.), e Pontalis (J.-B.), in Les temps modernes, 1964, n? 215, p. 
1833-68.

(6) Freud (S.), Bemerkungen übereinen Fali von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 428, 
n.; S.E., X, 207-8, n.; Fr., 243, n.

F A S E  DO E SP E L H O

= D.: Spiegelstufe. — F.: stade du miroir (a). — En.\ mirror’s stage. — Es.: fase  
dei espejo. — /.: stadio dello specchio. •

•  Segundo J. Lacan, fase da constitu ição do ser  hum ano que se  s i
tua en tre  os seis e os d ezo ito  prim eiros m eses; a criança, ainda num  
estado  de im potência  e de incoordenação m otora, antecipa imagina- 
riam en te  a apreensão e o dom ínio da sua unidade corporal. E sta uni
ficação imaginária opera-se p o r  identificação com a im agem  do sem e
lhante com o form a total; ilustra-se e atualiza-se pela experiência con
creta  em  que a criança p erceb e  a sua própria  im agem  num  espelh o . 

A fase do espelho constituiría a m a triz  e o esboço do que será o ego.176
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■ A concepção da fase do espelho é uma das contribuições mais antigas 
de J. Lacan, por ele apresentada em 1936 no Congresso Internacional de 
Psicanálise de Marienbad (la ).

Esta concepção apóia-se num certo número de dados experimentais 
assim agrupados:

1) Dados tirados da psicologia da criança e da psicologia comparada 
quanto ao comportamento da criança diante da sua imagem ao espelho 
(2). Lacan insiste na "... assunção triunfante da imagem com a mímica 
jubilosa que a acompanha e a complacência lúdica no controle da identifi
cação especular” (3a).

2) Dados tirados da etologia animal que mostram certos efeitos de ma
turação e de estruturação biológica operados pela simples percepção vi
sual do semelhante (3b).

O alcance da fase do espelho no homem deve ser ligado, segundo La
can, à prematuração do nascimento (0), objetivamente atestada pelo ina- 
cabamento anatômico do sistema piramidal, e à incoordenação motora dos 
primeiros meses (7 ).

★

1. Do ponto de vista da estrutura do sujeito, a fase do espelho assina
laria um momento fundamental: constituição do primeiro esboço do ego. 
Com efeito, a criança percebe na imagem do semelhante ou na sua pró
pria imagem especular uma forma (Gestalt) em que antecipa — e daí o seu 
“júbilo” — uma unidade corporal que objetivamente lhe falta e identifica- 
se com essa imagem. Esta experiência primordial está na base do caráter 
imaginário do ego constituído imediatamente como “ego ideal” e “origem 
das identificações secundárias” (16). Vemos que, nesta perspectiva, o su
jeito não é redutível ao ego, instância imaginária em que tende a alienar-se.

2. Segundo Lacan, a relação intersubjetiva, na medida em que é mar
cada pelos efeitos da fase do espelho, é uma relação imaginária, dual, vo
tada à tensão agressiva em que o ego é constituído como um outro, e o 
outro como alter ego (ver: imaginário).

3. Esta concepção poderia ser aproximada dos pontos de vista freu
dianos sobre a passagem do auto-erotismo* — anterior à constituição de 
um ego — ao narcisismo* propriamente dito, pois aquilo a que Lacan cha
ma fantasia do “corpo fragmentado” corresponde à primeira etapa, e a 
fase do espelho ao advento do narcisismo primário. Mas com uma impor
tante ressalva: para Lacan, seria a fase do espelho que faria retroativa- 
mente surgir a fantasia do corpo fragmentado. Essa relação dialética 
observa-se no tratamento psicanalítico: vê-se por vezes aparecer a angús
tia de fragmentação por perda da identificação narcísica, e vice-versa.

▲ (a) O termo francês phase — momento de virada — conviría indubitavelmente melhor 
do que stade — etapa de uma maturação psicobiológica; o próprio J. Lacan o indicou (1957). 

(J3) Freud já havia insistido na idéia fundamental do inacabamento do ser humano quando 177
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do seu nascimento. Cf o nosso comentário de estado de desamparo e particularmente a pas
sagem ali citada de Inibição, sintoma e angústia (.Hemmung, Symptom und Angst, 1926).

(7 ) Podemos reportar-nos ao que os embriologistas, especialmente Louis Bolk 
(1866-1930), escreveram sobre a fetalização (4).

(1) Lacan (J.), Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, telle qifeüle 
nous est révélée dans Texpérience psychanalytique, in R. F. P., 1949, XIII, 4. — a) 449-55. 
-  b) 450.

(2) Cf sobretudo: Wallon (H.), Comment se dévelope chez 1’enfant la notion du corps 
propre, in Journal de Psychologie, 1931, 705-48.

(3) Lacan (J.), Propos sur la causalité psychique, in Vévolution psychiatrique, 1947. — 
a) 34. -  b) Cf 38-41.

(4) Cf Bolk(L.), Das Problem der Menschwerdung, 1926. Fr., in Arguments, 1960, 18,
3-13.

F A S E  FÁ L IC A

-D .: phallische Stufe (ou Phase). — F.\ stade phallique (a). — En.\ phallic stage 
(ou phase). — Es.: fase fálica. — fase fallica.

•  F ase de  organização infantil da lib ido  que vem  depo is das fases  
oral e anal e se  caracteriza  p o r  uma unificação das p u lsõ es parcia is  
sob  o p rim ado  dos órgãos gen ita is; m as, o que já  não será o caso na 
organização gen ita l pu bertária , a criança, de sexo  m ascu lino ou fe 
m inino, só  conhece nesta  fase um único órgão gen ital, o órgão m a s
culino, e a oposição dos sexos é equivalente à oposição fálico-castrado. 
A  fase  fálica corresponde ao m om en to  culm inante e ao declín io  do  
com plexo  de Édipo; o com plexo de castração é aqui predom in an te .

m A  noção de fase fálica é tardia em Freud, pois só em 1923 (.A  organiza
ção genital infantil [Die infantile Genitalorganisation]) aparece explicita
mente. É preparada pela evolução das idéias de Freud a respeito dos mo
dos sucessivos de organização da libido e pelos seus pontos de vista sobre 
o primado do falo*, duas linhas de pensamento que distinguiremos para 
clareza da exposição.

1. Quanto ao primeiro ponto, recordemos que Freud começou (1905) 
por considerar que a falta de organização da sexualidade infantil era o que 
opunha esta à sexualidade pós-pubertária. A criança só sai da anarquia 
das pulsões parciais depois de assegurado, com a puberdade, o primado 
da zona genital. A introdução das organizações pré-genitais anal e oral 
(1913, 1915) põe implicitamente em causa o privilégio, até então atribuí
do à zona genital, de organizar a libido; mas ainda se trata apenas de ‘‘ru
dimentos e fases precursoras’’ (1#) de uma organização* em sentido ple
no. “A combinação das pulsões parciais e a sua subordinação sob o pri
mado dos órgãos genitais não se realizam, ou realizam-se apenas de for
ma muito incompleta.” (lb) Quando Freud introduz a noção de fase fálica, 
reconhece a existência desde a infância de uma verdadeira organização 
da sexualidade, muito próxima daquela do adulto, "... que já merece o no- 

1 7 8  me de genital, onde se encontra um objeto sexual e uma certa convergên-
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cia das tendências sexuais sobre esse objeto, mas que se diferencia num 
ponto essencial da organização definitiva por ocasião da maturidade se
xual; com efeito, ela conhece apenas uma única espécie de órgão genital, 
o órgão masculino” (lc).

2. Esta idéia de um primado do falo já está prefigurada em textos muito 
anteriores a 1923. Desde Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) encontramos duas teses:

d) A libido é “de natureza masculina, tanto na mulher como no ho
mem” (1 d)\

b) “A zona erógena diretriz na criança de sexo feminino é localizada 
no clitóris, que é o homólogo da zona genital masculina (glande).” (le , 2)

A análise do Pequeno Hans, onde se delineia a noção de complexo de 
castração, põe em primeiro plano, para o menino, a alternativa: possuir 
um falo ou ser castrado. Por fim, o artigo Sobre as teorias sexuais das crian
ças (Über infantile Sexualtheorien, 1908), embora considere, como nos Três 
ensaios, a sexualidade do ponto de vista do menino, sublinha o interesse 
singular que a menina tem pelo pênis, a sua inveja deste e a sua sensação 
de ser lesada em relação ao menino.

★

O essencial da concepção freudiana da fase fálica pode ser encontra
do em três artigos: A  organização genital infantil (Die infantile Genitalor- 
ganisation, 1923); O declínio do complexo de Édipo (Der Untergang des Õdi- 
puskomplexes, 1924); Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatô
mica entre os sexos (.Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlecht- 
sunterschieds, 1925). Esquematicamente, podemos caracterizar assim a fase 
fálica, segundo Freud:

1. Do ponto de vista genético, o “par de opostos” atividade-passivi- 
dade* que predomina na fase anal transforma-se no par fálico-castrado; só 
na puberdade se edifica a oposição masculinidade-feminidade*.

2. Relativamente ao complexo de Édipo, a existência de uma fase fá
lica tem um papel essencial: com efeito, o declínio do Édipo (no caso do 
menino) é condicionado pela ameaça de castração, e este deve a sua eficá
cia, por um lado, ao interesse narcísico que o menino tem pelo seu próprio 
pênis e, por outro, à descoberta da ausência de pênis por parte da menina 
(ver: complexo de castração).

3. Existe uma organização fálica na menina. A verificação da diferen
ça entre os sexos suscita uma inveja do pênis* \ esta acarreta, do ponto de 
vista da relação com os pais, um ressentimento para com a mãe, que não 
deu o pênis, e a escolha do pai como objeto de amor, na medida em que 
ele pode dar o pênis ou o seu equivalente simbólico, o filho. A evolução 
da menina não é pois simétrica à do menino (para Freud, a menina não 
tem conhecimento da própria vagina); são ambas igualmente centradas 
em torno do órgão fálico.

A significação da fase fálica, principalmente na criança de sexo femi- 17 9
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nino, deu lugar a importantes discussões na história da psicanálise. Os au
tores (K. Horney, M. Klein, E. Jones) que admitem a existência, na meni
na, de sensações sexuais já de início específicas (particularmente um co
nhecimento primário intuitivo da cavidade vaginal) são levados a ver na 
fase fálica apenas uma formação secundária de caráter defensivo.

▲ (a) Podem-se também empregar [em francês] os termos phase ou position phallique (po
sição fálica), que mostram tratar-se de um momento intersubjetivo integrado na dialética 
do Édipo, mais do que de um stade (fase) propriamente dito da evolução libidinal.

(1) Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. — d) G.W., V, 98; S.E., VII, 
197-8; Fr., 95 (aditamento de 1915). -  b) G.W., V, 100; S.E., VII, 199; Fr., 97 (aditamento 
de 1915). -  c) G.W., V, 100; S.E., VII, 199; Fr., 182 (nota de 1924). -  d) G.W., V, 120; 
S.E., VII, 219; Fr., 129. -  é) G.W., V, 121; S.E., VII, 220; Fr., 129.

(2) Freud(S.), A us den Anfãngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Carta de 14-11-1897: 
Al., 244-9; Ingl., 229-35; Fr., 203-8.

F A S E  (ou  O R G ANIZAÇÃ O ) G E N ITA L

= D .: genitale Stufe (ou Genitalorganisation). — F.\ stade ou organisation génital 
(e). — En.\ genital stage (ou organization). — Es.: fase ou organización genital. 
— /.: fase ou organizzazione genitale.

•  Fase do desen vo lv im en to  psicossexu a l caracterizada pela  orga
n ização das pu lsões parcia is sob  o prim ado  das zon as gen ita is; com 
p reen d e  dois m om en tos, separados pelo  período  de latência: a fase  
fálica (ou organização genital infantil) e a organização gen ita l propria 
m en te  d ita  que se  in s titu i na pu b erd a d e .

Certos autores reservam  a denominação “organização gen ita l” p a 
ra e s te  m om ento , incluindo o estágio  fálico nas organizações pré-  
gen ita is.

■ Para Freud, a princípio, como o atesta a primeira edição de Três en
saios sobre a teoria da sexualidade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 
1905), houve apenas uma organização da sexualidade, a organização ge
nital que se institui na puberdade e se opõe à “perversidade polimorfa” 
e ao auto-erotismo* da sexualidade infantil. Posteriormente Freud modi
ficaria progressivamente esta primeira concepção:

1) Descreve organizações pré-genitais (1913, 1915; ver: organização);
2) Destaca a idéia de uma escolha de objeto sexual que se realiza des

de a infância, num capítulo acrescentado a Três ensaios, Estágio de desen
volvimento da organização sexual: “ ... todas as tendências sexuais conver
gem para uma só pessoa e procuram nela a sua satisfação. Assim se reali
za nos anos da infância a forma de sexualidade que mais se aproxima da 
forma definitiva da vida sexual. A diferença [...] reduz-se ao fato de que 
na criança não está realizada a síntese das pulsões parciais, nem a sua sub
missão completa ao primado da zona genital. Só o último período do de-

1 8 0  senvolvimento sexual trará consigo a afirmação desse primado” (1).
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3) Volta a questionar a teoria enunciada nesta última frase ao reco
nhecer a existência de uma “organização genital” , chamada fálica, antes 
do período de latência, com a única diferença, relativamente à organiza
ção genital pós-pubertária, de que para os dois sexos só um órgão genital 
conta: o falo* (1923) (ver: fase fálica).

Vemos que a evolução das idéias de Freud sobre o desenvolvimento 
psicossexual levou-o a aproximar cada vez mais a sexualidade infantil da 
sexualidade adulta. Nem por isso se anula a idéia primitiva segundo a qual 
é com a organização genital pubertária que as pulsões parciais se unifi
cam e se hierarquizam definitivamente, que o prazer ligado às zonas eró- 
genas não genitais se torna ‘ ‘preliminar’’ ao orgasmo, etc.

Freud acentuou também fortemente o fato de que a organização geni
tal infantil se caracterizava por uma discordância entre as exigências edi- 
pianas e o grau de desenvolvimento biológico (2).

(1) Freud (S.), G.W., V, 100; S.E., VII, 199; Fr., 97.
(2) Cf. Freud (S.), Der Untergangdes Ódipuskomplexes, 1924. G.W., XIII, 395-402; S.E., 

XIX, 173-9; Fr., 394-9.

F A S E  L IB ID IN A L

= D.: Libidostufe (ou -phase). — F.: stade libidinal. — En.\ libidinal stage (ou 
phase). — Es.: fase libidinosa. — fase libidica.

•  Etapa do d esen vo lv im en to  da criança caracterizada p o r  uma 
organização *, m ais ou m enos acentuada, da lib ido  sob  o prim ado de  
uma zona erógena e pela  predom inância  de uma m odalidade de rela
ção de ob jeto  *. Deu-se em  psican álise  m aior ex ten são  à noção de fa
se, procurando defin ir as fases da evolução do ego.

■ Quando em psicanálise se fala de fase, designa-se assim, a maior par
te das vezes, as fases da evolução libidinal. Note-se porém que antes de 
a noção de organização da libido ter começado a definir-se, já se manifes
tava a preocupação freudiana de diferenciar “idades da vida”, “épocas”, 
“períodos” de desenvolvimento; essa preocupação é paralela à descober
ta de que as diferentes afecções psiconeuróticas têm a sua origem na in
fância. É assim que, por volta dos anos de 1896-7, Freud, na sua corres
pondência com W. Fliess, o qual sabemos que tinha também elaborado 
uma teoria dos períodos (1 ), procura estabelecer uma sucessão de épocas, 
na infância e na puberdade, datáveis com maior ou menor precisão; essa  
tentativa está estreitamente relacionada com a noção de a posteriori* e 
com a teoria da sedução*, que é então elaborada por Freud. Com efei
to, algumas das épocas consideradas (“épocas do acontecimento” , 
Ereigniszeiten) são aquelas em que se produzem as “cenas sexuais”, 
enquanto outras são “épocas de recalque” (Verdrángungszeiten). Freud 
relaciona a “escolha da neurose” com esta sucessão: “As diferen- 181
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tes neuroses encontram as suas condições temporais nas cenas sexuais 
[...]. As épocas de recalque são indiferentes para a escolha da neurose, 
as épocas do acontecimento são decisivas.” (2a) Por fim, a passagem de 
uma época para outra é igualmente relacionada com a diferenciação do 
aparelho psíquico* em sistemas de “inscrições”, sendo a passagem de uma 
época para outra e de um sistema para outro comparada a uma ‘‘tradu
ção” suscetível de ser mais ou menos bem-sucedida (2b).

Logo surge a idéia de ligar a sucessão destes diferentes períodos à 
predominância e ao abandono de determinadas “zonas sexuais” ou “zo
nas erógenas” (região anal, região buco-faríngica e, na menina, região cli- 
tórica); Freud leva bastante longe esta tentativa teórica, como mostra a 
carta de 14-11-1897: o processo do recalque chamado normal está estrei
tamente relacionado com o abandono de uma zona por outra, com o “de
clínio” de determinada zona sexual.

Tais concepções prefiguram em numerosos pontos o que virá a ser, 
sob a sua forma mais acabada, a teoria das fases da libido. É impressio
nante, no entanto, constatar que elas desaparecem da primeira exposição 
apresentada por Freud sobre a evolução da sexualidade, para só ulterior- 
mente serem redescobertas e determinadas. Na edição de 1905 de Três 
ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie), 
a oposição principal situa-se entre a sexualidade pubertária e adulta de 
um lado, organizada sob o primado genital, e, de outro, a sexualidade in
fantil, onde as metas sexuais são múltiplas, tal como as zonas erógenas 
que as suportam, sem que se instaure de modo algum o primado de uma 
delas ou uma escolha de objeto. Não há dúvida de que esta oposição é par
ticularmente acentuada por Freud devido ao aspecto de exposição didáti
ca de que se reveste a obra em questão e em virtude da originalidade da 
tese que se trata de fazer aceitar: o caráter originalmente perverso e poli
morfo da sexualidade (ver\ sexualidade, auto-erotismo).

Progressivamente, entre 1913 e 1923, esta tese é aperfeiçoada com 
a introdução da noção de fases pré-genitais, que precedem a instauração 
da fase genital: fases oral*, sádico-anal*, fálica*.

O que caracteriza estas fases é um certo modo de organização* da vi
da sexual. A noção do primado de uma zona erógena é insuficiente para 
explicar o que há de estruturante e de normativo no conceito de fase: esta 
só encontra o seu fundamento em um tipo de atividade, ligado a uma zona 
erógena, é claro, mas que se reconhecerá a diferentes níveis da relação 
de objeto*. Assim, a incorporação, característica da fase oral, seria um 
esquema que se encontraria em muitas fantasias subjacentes a outras ati
vidades além da nutrição (“comer com os olhos”, por exemplo).

★

Se foi no registro da evolução da atividade libidinal que a noção de 
fase encontrou, em psicanálise, o seu modelo, devemos notar que foram 

182  esboçadas outras linhas de evolução diferentes:
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1. Freud indicou uma sucessão temporal quanto ao acesso ao objeto 
libidinal, em que o sujeito passa sucessivamente pelo auto-erotismo*, pe
lo narcisismo*, pela escolha homossexual e pela escolha heterossexual (3);

2 . Outra direção leva a reconhecer diferentes etapas na evolução que 
resulta numa predominância do princípio de realidade sobre o princípio 
de prazer. Ferenczi fez uma tentativa sistemática neste sentido (4);

3. Alguns autores acham que só a formação do ego* pode explicar a 
passagem do princípio de prazer para o princípio de realidade. O ego 
"... entra no processo como uma variável independente” (5). É o desen
volvimento do ego que permite a diferenciação entre a pessoa e o mundo 
exterior, o adiamento da satisfação, o domínio relativo dos estímulos pul- 
sionais, etc.

Embora indicasse o interesse que haveria em determinar com preci
são uma evolução e fases do ego, Freud não seguiu nessa direção. Note- 
se, aliás, que, quando evoca o problema, por exemplo em A  disposição à 
neurose obsessiva (Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913), a noção de ego 
ainda não está limitada ao sentido tópico exato que virá a ter com O ego 
e o id (Das Ich und das E s , 1923). Freud supõe que é preciso introduzir 
“ ...na predisposição para a neurose obsessiva uma gradação temporal do 
desenvolvimento do ego relativamente ao desenvolvimento da libido”; mas 
indica que “ ... as fases de desenvolvimento das pulsões do ego nos são 
até o presente muito pouco conhecidas” (6).

Note-se igualmente que Anna Freud, em O ego e os mecanismos de de
fesa (Das Ich und Die Abwehrmechanismen, 1936) (7), renuncia a estabele
cer uma sucessão temporal no aparecimento dos mecanismos de defesa 
do ego.

Que visão de conjunto podemos ter destas diversas linhas de pensa
mento? A tentativa mais abrangente para estabelecer uma correspondên
cia entre estes diversos tipos de fase continua sendo a de Abraham (Esbo
ço de uma história do desenvolvimento da libido baseada na psicanálise das 
perturbações psíquicas [Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido a u f 
Grund der Psychoanalyse Stõrungen, 1924]) (8); Robert Fliess completou 
o quadro proposto por Abraham (9).

Convém ressaltar que Freud, por seu lado, não seguiu pélo caminho 
de uma teoria holística das fases, que agruparia não apenas a evolução 
da libido, mas ainda a das defesas, do ego, etc.; tal teoria, sob a égide da 
noção de relação de objeto, acaba por englobar numa só linha genética 
a evolução do conjunto da personalidade. Isto não é, na nossa opinião, um 
simples inacabamento do pensamento de Freud; efetivamente, para ele, 
a defasagem e a possibilidade de uma dialética entre estas diferentes li
nhas evolutivas são essenciais no determinismo da neurose.

Neste sentido, ainda que a teoria freudiana seja uma das que, na his
tória da psicologia, mais contribuíram para promover a noção de fase, ela 
não parece se harmonizar, na sua inspiração fundamental, com o uso que 
a psicologia genética fez dessa noção, postulando, a cada nível da evolu
ção, uma estrutura do conjunto de caráter integrativo (10). 183
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(1) Cf Kris(E.), Prefácio a Freud(S.), Aus den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. 
AL, 1-12; Ingl., 4-8; Fr., 2-6.

(2) Freud(S.), A u s  den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. — a) AL, 175-6; Ingl., 
163-5; Fr., 145-6. -  b) Cf AL, 185-92; Ingl., 173-81; Fr., 153-60.

(3) Cf Freud (S.), Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschrie- 
benen Fali von Paranóia (Dementiaparanoides), 1911, G .W ., VIII, 296-7; S .E ., XII, 60-1; Fr., 
306.

(4) Cf Ferenczi (S.), Stages in the D evelopm ent of the Sense of Reality, 1913, in First 
Contributions.

(5) Hartmann (H.), Kris (E.) e Loewenstein (M .), C om m ents on the Form ation of 
P sychic Structure, in Psa. Study of the Child, II, 1946, 11-38.

(6) Freud (S.), Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G .W ., VIII, 451; S .E ., XII, 
325; Fr., in R. F. P., 1929, III, 3, 446.

(7) Cf Freud (A.), Fr., P. U . F ., Paris, 46-7.
(8) Cf Abraham (K.), Fr., II, 255-313, passim.
(9) Cf Fliess(R.), An ontogenetic Table, in Ps. Read., 1942, 254-5.
(10) Cf Sim pósio da A ssociation de Psychologie scientifique de Langue française, di

versos autores, Genebra, 1955, Le problème des stades en psychologie de Venfant, P. U . F ., 
Paris, 1956.

F A S E  O R A L

= D.: Orale Stufe (ou Phase). — F.: stade oral. — En.: oral stage. — Es.: fase  
oral. — fase orale.

•  P rim eira  fa se  da evolução lib id inal. O p ra ze r  sexu a l está  p red o 
m in a n te m e n te  ligado à excitação  da cavidade bucal e dos láb ios q u e  
acom panha  a alim entação . A  a tiv idade de n u tr içã o  fo rn ece  as s ig n i
ficações e le tivas pelas quais se  ex p r im e  e se  organiza a relação de o b 
je to ; p o r  exem p lo , a relação de a m o r com  a m ã e será m arcada p e la s  
sign ificações segu in tes: com er, se r  com ido.

A b ra h a m  p ropôs subd ivid ir-se  esta  fa se  em  função  de duas a tiv i
d a d es d iferen tes: sucção (fase oral precoce) e m o rd ed u ra  (fase  
sádico-oral).

■ Na primeira edição de Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), Freud descreve uma sexualidade 
oral que ele destaca no adulto (atividades perversas ou preliminares) e reen
contra na criança baseando-se nas observações do pediatra Lindner (sig
nificação masturbatória da sucção do polegar) (Ia). No entanto, não fala 
de fase , de organização oral, assim como não fala de organização anal.

Todavia, a atividade de chupar assume a partir dessa época um valor 
exemplar, que permite a Freud mostrar como a pulsão sexual, que a prin
cípio se satisfaz por apoio* numa função vital, adquire autonomia e se sa
tisfaz de forma auto-erótica. Por outro lado, a vivência de satisfação*, que 
fornece o protótipo da fixação do desejo num determinado objeto, é uma 
experiência oral; é pois possível aventar a hipótese de que o desejo e a 
satisfação fiquem para sempre marcados por essa primeira experiência.

Em 1915, depois de reconhecer a existência da organização anal, Freud 
descreve como primeira fase da sexualidade a fase oral ou canibalesca.
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A fonte é a zona oral; o objeto está estreitamente relacionado com o da 
alimentação; a meta é a incorporação* (1 b). Portanto, já não se acentua 
apenas uma zona erógena — uma excitação e um prazer específicos —, 
mas um modo de relação, a incorporação; a psicanálise mostra que esta, 
nas fantasias infantis, não está ligada apenas à atividade bucal, mas pode 
transpor-se para outras funções (respiração e visão, por exemplo).

Segundo Freud, a oposição entre atividade* e passividade, que carac
teriza a fase anal, não existe na fase oral. Karl Abraham procurou dife
renciar os tipos de relação que estão em jogo no período oral, o que o le
vou a distinguir uma fase precoce de sucção pré-ambivalente — que pare
ce mais próxima daquilo que Freud a princípio descreveu como fase oral 
— e uma fase sádico-oral que corresponde ao aparecimento dos dentes, 
em que a atividade de morder e devorar implica uma destruição do obje
to; aí se encontra conjuntamente a fantasia de ser comido, destruído pela 
mãe (2).

O interesse pelas relações de objeto levou certos psicanalistas (parti
cularmente Melanie Klein e Bertram Lewin) a descrever de forma mais 
complexa as significações conotadas pelo conceito de fase oral.

(1) Cf F reud  (S.) a) G. W ., V , 80; S. E., VII, 179; Fr., 72. -  b) G. W ., V, 98; S. E., 
VII, 198; Fr., 95.

(2) Cf Abraham (K.), Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der 
Psychoanalyse seelischer Stòrungen, 1924. Fr., II, 272-8.

F A S E  SÁ D IC O -A N A L

= D.: sadistisch-anale Stufe {ou Phase). — F .: stade sadique-anal. — En.\ anal- 
sadistic stage. — Es.: fase analsádica. — fase sadico-anale.

•  Para F reud , a segunda fa se  da evolução lib id inal, que  p o d e  ser  si
tuada a p ro x im a d a m en te  en tre  os do is e os q ua tro  anos; é caracteri
zada  p o r  um a organização da lib ido  sob  o p rim a d o  da zona  erógena  
anal; a relação de ob jeto  está  im pregnada de sign ificações ligadas à 
função  de defecação (expulsão-retenção) e ao va lor sim bólico  das fe 
zes . V em os aqu i a firm ar-se  o sa d o m asoqu ism o  em  relação com  o d e
sen vo lv im en to  do d om ín io  da m u scu la tu ra .

■ Freud começou por assinalar traços de um erotismo anal no adulto e 
descrever o seu funcionamento na criança na defecação e na retenção das 
matérias fecais (1).

A partir do erotismo anal irá surgir a idéia de uma organização pré- 
genital da libido. No artigo Caráter e erotismo anal {Charakter und Anale- 
rotik, 1908) (2), Freud já relaciona traços de caráter que persistem no adulto 
(a tríade: ordem, parcimônia, teimosia) com o erotismo anal da criança.

Em A  disposição à neurose obsessiva {Die Disposition zur Zwangsneuro- 
se, 1913), aparece pela primeira vez a noção de uma organização pré-genital 
em que as pulsões sádica e erótico-anal predominam; como na fase geni- 1 8 5
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tal, existe uma relação com o objeto exterior. “Vemos a necessidade de 
intercalar uma outra fase antes da forma final — fase em que as pulsões 
parciais já estão reunidas para a escolha de objeto, o objeto já é oposto 
e estranho à própria pessoa, mas o primado das zonas genitais ainda não 
se encontra estabelecido/’ (3)

Nas remodelações ulteriores de Três ensaios sobre a teoria da sexuali
dade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1915, 1924) a fase anal apare
ce como uma das organizações pré-genitais, situada entre as organizações 
oral e fálica. É a primeira fase em que se constitui uma polaridade atividade- 
passividade*. Freud faz coincidir a atividade com o sadismo e a passivi
dade com o erotismo anal, e atribui a cada uma das pulsões parciais cor
respondentes uma fonte distinta: musculatura e mucosa anal.

Em 1924, K. Abraham propôs a diferenciação de dois estágios dentro 
da fase sádico-anal, distinguindo em cada um dos componentes dois tipos 
de comportamento opostos quanto ao objeto (4). No primeiro estágio, o 
erotismo anal está ligado à evacuação e a pulsáo sádica à destruição do 
objeto; no segundo estágio, o erotismo anal está ligado à retenção e a pul
sáo sádica ao controle possessivo. Para Abraham, o acesso de um estágio 
a outro constitui um progresso decisivo em direção ao amor de objeto, co
mo o indicaria o fato de a linha de divagem entre regressões neuróticas 
e psicóticas passar entre esses dois estágios.

Como conceber a ligação entre o sadismo e o erotismo anal? O sadis
mo, bipolar por natureza — visto que visa, contraditoriamente, destruir 
o objeto e mantê-lo, dominando-o —, encontraria a sua correspondência 
privilegiada no funcionamento bifásico do esfíncter anal (evacuação- 
retenção) e no controle deste.

Na fase anal, ligam-se à atividade de defecação valores simbólicos de 
dádiva e de recusa; Freud pôs em evidência, nesta perspectiva, a equiva
lência simbólica fezes = dádiva = dinheiro (5).

(1) Cf. Freud (S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 86-8; S.E., 
VII, 185-7; Fr., 79-82.

(2) Cf Freud (S.), G.W., VII, 203-9; S.E., IX, 169-75.
(3) Freud (S.), G.W., VIII, 446-7; S.E., XII, 321; Fr., in R.F.P., 1929, III, 3, 442.
(4) Cf Abraham (K.), Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der 

Psychoanalyse seelischer Stõrungen, 1924, 258-65.
(5) Cf Freud (S.), Über Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik, 1917. G.W., X, 

402-10; S.E., XVII, 127-33.

F A S E  SÁ D IC O -O R A L

= D.: oral-sadistische Stufe (ou Phase). — F .: stade sadique-oral. — En.\ oral- 
sadistic stage. — Es.: fase oral-sádica. — fase sadico-orale.
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•  Segundo  período  da fa se  oral, de acordo com  um a subd ivisão  in 
troduzida  p o r  K . A b ra h a m ; é caracterizado  pelo  aparec im ento  dos  
d en te s  e da a tiv idade  de m o rd er . A  incorporação a ssu m e aqu i o sen -
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tido  de um a destru ição  do ob je to , o que im plica  que en tre  em  jogo a 
am bivalência  na relação de o b je to .

■ Em Esboço de uma história do desenvolvimento da libido baseada na psi
canálise das perturbações psíquicas (Versuch einer Entwicklungsgeschichte der 
Libido a u f Grund der Psychoanalyse seelischer Stórungen, 1924), K. Abra- 
ham diferencia dentro da fase oral uma fase precoce de sucção, “pré- 
ambivalente” , e uma fase sádico-oral que corresponde ao aparecimento 
dos dentes; a atividade de morder e de devorar implica uma destruição 
do objeto e aparece a ambivalência* pulsional (libido e agressividade diri
gidas para um mesmo objeto).

Com Melanie Klein, o sadismo oral assume maior importância. Com 
efeito, para esta autora a fase oral é o momento culminante do sadismo 
infantil. Mas, diferentemente de Abraham, faz intervir imediatamente as 
tendências sádicas: "... a agressividade faz parte da relação mais precoce 
da criança com o seio, embora nessa fase ela não se exprima habitualmente 
pela mordedura” (1). “O desejo libidinal de sugar ou chupar é acompa
nhado do objetivo destrutivo de aspirar, de esvaziar, de esgotar sugan
do.” (2) Embora M. Klein conteste a distinção de Abraham entre uma fa
se oral de sucção e uma fase oral de mordedura, o conjunto da fase oral 
é, para ela, uma fase sádico-oral.

(1) Klein (M.), Som e theoretical conclusions regarding the emotional life of the infant, 
1952, in Developments, 206, n. 2.

(2) Heimann (P.) e Isaacs (S.), R egression, 1952, in Developments, 185-6.

FEN Ô M EN O  F U N C IO N A L

= D.: funktionales Phánomen. — F.\ phénom ène fonctionnel. — En.\ functional 
phenomenon. — Es.: fenôm eno funcional. — /.: fenom eno funzionale.

•  F enôm eno  descoberto  p o r  H erb ert S ilberer (1909) n o s estados  
hipnagógicos e p o r  ele reencon trado  no  sonho; é a transposição  em  
im agens não do con teúdo  do p en sa m en to  do su je ito , m a s do m odo  de  
fu n c io n a m en to  rea l d esse  p en sa m en to .

■ O pensamento de Silberer a respeito do fenômeno funcional evoluiu.
Ele parte da observação dos estados hipnagógicos, em que vê uma 

experiência privilegiada que permite observar o nascimento dos símbolos 
(ou fenômeno “auto-simbólico”). Distingue três espécies de fenômenos: 
material, em que é simbolizado aquilo que o pensamento visa, o seu obje
to; funcional, em que é representado o funcionamento atual do pensamen
to, a sua rapidez ou a sua lentidão, o seu êxito ou o seu fracasso, etc.; so
mático, em que são simbolizadas as impressões corporais (1).

Silberer pensa que essa distinção é válida para qualquer manifesta
ção onde se encontrem símbolos, em especial no sonho. Deixando ao “fe- 187
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nômeno material” apenas a simbolização dos objetos do pensamento e da 
representação, acaba por classificar no fenômeno funcional tudo o que sim
boliza “o estado, a atividade, a estrutura da psique” {2a). Os afetos, ten
dências, intenções, complexos, “partes da alma” (especialmente a censu
ra), são traduzidos por símbolos, muitas vezes personificados. A “drama
tização” do sonho resume este aspecto funcional. Vemos que Silberer ge
neraliza aqui ao máximo a idéia de uma representação simbólica do esta
do hic et nunc da consciência imaginante.

Por fim, Silberer acha que existe no simbolismo, especialmente no so
nho, uma tendência a passar do material ao funcional, tendência à gene
ralização em que o indivíduo passa “ . . .de qualquer tema particular dado 
para o conjunto de todos os temas semelhantes pelo seu afeto, ou, como 
também se pode dizer, para o tipo psíquico do acontecimento vivido em 
questão” {2b). Assim, um objeto alongado, que simboliza num primeiro 
momento o falo, pode acabar (depois de uma série de etapas intermediá
rias cada vez mais abstratas) por significar a sensação de poder em geral. 
O fenômeno simbólico seria pois espontaneamente orientado numa dire
ção que a interpretação anagógica* virá reforçar.

Freud reconheceu no fenômeno funcional “ ... um dos raros aditamen
tos à doutrina dos sonhos cujo valor é incontestável. Ele [Silberer] provou 
a participação da auto-observação — no sentido do delírio paranóico — 
na formação do sonho” (3). Freud foi convencido pelo caráter experimen
tal da descoberta de Silberer, mas limitou o alcance do fenômeno funcio
nal aos estados situados entre a vigília e o sono ou, no sonho, à “autoper- 
cepção do sono ou do despertar” que por vezes pode acontecer e que ele 
atribui ao censor do sonho, ao superego.

Critica a extensão tomada pela noção: “ . . .há quem chegue a falar de 
fenômeno funcional cada vez que atividades intelectuais ou processos afe
tivos aparecem no conteúdo dos pensamentos do sonho, embora este ma
terial não tenha mais nem menos direitos a penetrar no sonho do que qual
quer outro resto diurno” (4). O funcional, salvo nos casos excepcionais, 
reduz-se portanto, assim como os estímulos corporais, ao material; o ca
minho freudiano é o inverso do de Silberer.

Para a crítica da concepção ampliada de Silberer, é interessante 
reportar-se ao estudo de Jones, A  teoria do simbolismo {The Theory o f  
Symbolism , 1916) (5).

(1) Cf. Silberer (H.), Bericht über eine M ethode, gew isse  sym bolische Halluzinations- 
erscheinungen hervorzurufen und zu beobachten, in Jahrbuch der Psychoanalyse, 1909.

(2) Silberer (H.), Zur Sym bolbildung, in Jahrbuch der Psychoanalyse, 1909. — a) IV, 
610. -  b) IV, 615.

(3) Freud (S.), Zur Einführung des Narzissmus, 1914. G .W ., X, 164-5; S .E ., XIV, 97.
(4) F reud  (S.), Die Traumdeutung, 1900. G .W ., III-IV, 509; S .E ., V, 505; Fr., 376.
(5) Cf. Jones (E.), T he T heory of Sym bolism , in Papers on Psycho-Analysis, Baillière, 

Londres, 5.a ed., 1948, 116-37.
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FIGURABILIDADE ou REPRESENTABILIDADE (CONSIDERAÇÃO DA - )

F IG U R A B IL ID A D E  ou  R E P R E S E N T  A B IL ID  A D E  
(C O N SID E R A Ç Ã O  D A  — )

= D.: Rücksicht auf Darstellbarkeit. — F.: prise en considération de la figurabili- 
té ou présentabilité. — En.: considerations of representability. — Es.: consi- 
deración a la representabilidad. — /.: riguardo per la raffigurabilità.

•  E xigência a que  estáo  su b m etid o s  os p en sa m e n to s  do sonho; eles 
so frem  um a seleção e um a transform ação  que  os to rnam  ap tos a se
rem  represen tados em  im a g en s, so b re tu d o  v isu a is .

■ 0  sistema de expressão que constitui o sonho tem as suas leis pró
prias. Exige que todas as significações, até os pensamentos mais abstra
tos, exprimam-se por imagens. Os discursos, as palavras não são, segun
do Freud, privilegiados a este respeito; figuram no sonho como elemen
tos significativos, e não pelo sentido que têm na linguagem verbal.

Esta condição tem duas conseqüências:
1. Leva a selecionar, “ ... entre as diversas ramificações dos pensa

mentos essenciais do sonho, a que permite uma figuração visual” (la); em 
especial, as articulações lógicas entre os pensamentos do sonho são elimi
nadas ou substituídas de modo mais ou menos feliz por formas de expres
são que Freud descreveu em A  interpretação de sonhos (Die Traumdeutung, 
1900) (terceira parte do cap. VI: “Os processos de figuração do sonho”).

2 . Orienta os deslocamentos para substitutos figurados. É assim que 
o deslocamento da expressão (Ausdrucksverschiebung) irá fornecer um elo 
— uma palavra concreta — entre a noção abstrata e uma imagem senso- 
rial (exemplo: deslizar do termo “aristocrata” para “altamente colocado”, 
suscetível de ser representado por uma “alta torre”).

Esta condição reguladora do trabalho do sonho tem a sua origem em 
definitivo na “regressão” *, regressão simultaneamente tópica, formal e 
temporal. Sob este último aspecto, Freud insiste no papel polarizante, na 
elaboração das imagens do sonho, das cenas infantis de natureza essen
cialmente visual: “ ... a transformação dos pensamentos em imagens vi
suais pode ser uma conseqüência da atração que a recordação visual, que 
procura ressurgir, exerce sobre os pensamentos separados da consciên
cia e que lutam por se exprimir. Segundo esta concepção, o sonho seria 
o substituto da cena infantil modificada por transferência para o recente. A 
cena infantil não consegue realizar-se de novo e tem de contentar-se com 
reaparecer sob a forma de sonho” (1 b).

(1) F reud  (S.). -  a) G .W ., II-III, 349; S .E ., V, 344; Fr., 256. -  b) G .W ., II-III, 551-2; 
S.E ., V, 546; Fr., 449.
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FIXAÇÃO

FIX A Ç Ã O

= D.: F ixierung. — F.\ fixation. — En.\ fixation. — Es.: fijación. — /.: fissazione.

•  O fa to  de a lib ido  se ligar fo r te m e n te  a p esso a s ou im agos, de  re 
p ro d u z ir  determ in a d o  m odo  de sa tisfação  e p erm a n ecer  organizada  
seg u n d o  a es tru tu ra  característica  de um a das suas fa ses  evo lu tiva s . 
A  fixa çã o  p o d e  ser  m a n ifesta  e real ou co n s titu ir  um a v irtua lidade  
p reva lecen te  que abre ao su je ito  o cam inho  de um a re g re ssã o *.

A  noção de fixação é gera lm ente  com preendida no quadro de um a  
concepção genética  que  im plica  um a progressão  ordenada da lib ido  
(fixação nu m a  fase). P odem os considerá-la, fora de q ua lquer re fe rê n 
cia g en é tica , d en tro  do quadro  da teoria freud iana  do in co n sc ien te , 
com o designando  o m odo  de inscrição de certos co n teú d o s rep re se n 
ta tivo s  (experiências, im agos, fantasias) que p ers is tem  no  inconscien 
te  de  fo rm a  ina lterada  e aos quais a pu lsã o  p erm a n ece  ligada.

■ A noção de fixação encontra-se constantemente na doutrina psicana- 
lítica para explicar este dado manifesto da experiência: o neurótico, ou 
mais geralmente todo sujeito humano, está marcado por experiências in
fantis, mantém-se ligado, de forma mais ou menos disfarçada, a modos 
de satisfação, a tipos arcaicos de objeto ou de relação; o tratamento psica- 
nalítico confirma a influência e a repetição das experiências passadas, tal 
como a resistência do sujeito a libertar-se delas.

0  conceito de fixação não contém em si mesmo um princípio de expli
cação; em compensação, o seu valor descritivo é incontestável. Por isso 
Freud pôde utilizá-lo nos diferentes momentos da evolução do seu pensa
mento sobre aquilo que na história do sujeito esteve na origem da neuro
se. Assim foi possível caracterizar suas primeiras concepções etiológicas 
como fazendo intervir essencialmente a idéia de uma “fixação no trauma”* 
(1 a, 2); com Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie, 1905), a fixação é ligada à teoria da libido e define-se 
pela persistência, particularmente manifesta nas perversões, de caracte
rísticas anacrônicas da sexualidade: o sujeito procura certos tipos de ati
vidade, ou então permanece ligado a algumas características do “objeto” 
cuja origem pode ser encontrada em determinado momento particular da 
vida sexual infantil. Se não é negado, o papel do trauma intervém aqui 
sobre um fundo de uma sucessão das experiências sexuais, vindo favore
cer a fixação num ponto determinado.

Com o desenvolvimento da teoria das fases* da libido, especialmente 
das fases pré-genitais*, a noção de fixação assume nova extensão. Pode 
não incidir apenas sobre uma meta* ou um objeto* libidinal parcial, mas 
sobre toda uma estrutura da atividade característica de uma dada fase {ver: 
relação de objeto). Assim, a fixação na fase anal estaria na origem da neu
rose obsessiva e de certo tipo de caráter.

E m  Além do princípio do prazer (Jenseits des Lustprinzips, 1920) (3) F re u d  
1 9 0  s e r á  le v a d o  a  r e f e r i r - s e  d e  n o v o  à  n o ç ã o  d e  f ix a ç ã o  n o  t r a u m a  c o m o  u m
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dos fatos que não se explicam completamente pela persistência de um modo 
de satisfação libidinal e que o obrigam a postular a existência de uma com
pulsão à repetição*.

A fixação libidinal desempenha um papel predominante na etiologia 
dos diversos distúrbios psíquicos, o que leva a precisar a sua função nos 
mecanismos neuróticos.

A fixação está na origem do recalque*, e pode mesmo ser considerada 
como o primeiro tempo do recalque tomado em sentido lato: “ . . .a corren
te libidinal [que sofreu uma fixação] comporta-se para com as formações 
psíquicas ulteriores como uma corrente pertencente ao sistema do incons
ciente, como uma corrente recalcada” (4a). Este “recalque originário”* 
condiciona o recalque em sentido estrito, que só é possível pela ação con
junta sobre os elementos a recalcar de uma repulsão por parte de uma 
instância superior e de uma atração por parte do que previamente tinha 
sido fixado (5tf).

Por outro lado, a fixação prepara as posições sobre as quais vai operar- 
se a regressão* que, sob diversos aspectos, encontramos nas neuroses, 
nas perversões e nas psicoses.

As condições da fixação são, para Freud, de dois tipos. Por um lado, 
ela é provocada por diversos fatores históricos (influência da constelação 
familiar, trauma, etc.). Por outro, é favorecida por fatores constitucionais; 
determinada componente pulsional parcial pode ter uma força maior do 
que outra, mas também pode existir em certos indivíduos uma “visco
sidade” * geral da libido (16) que os predispõe a defenderem “... cada po
sição libidinal uma vez que é atingida, por angústia de perda ao abandoná- 
la, e por temor de não encontrarem na posição seguinte um substituto ple
namente satisfatório” (6).

★

A fixação é muitas vezes invocada em psicanálise, mas a sua nature
za e o seu significado estão mal determinados. Freud utiliza às vezes o 
conceito de forma descritiva, como faz com a regressão. Nos textos mais 
explícitos, a fixação é geralmente aproximada de certos fenômenos bioló
gicos em que subsistem no organismo adulto vestígios da evolução ontofi- 
logenética. Tratar-se-ia, pois, nesta perspectiva genética, de uma “inibi
ção de desenvolvimento”, de uma irregularidade genética, de um “retar
damento passivo” (46).

O estudo das perversões é o lugar privilegiado e a origem de tal con
cepção. À primeira vista parece efetivamente confirmar-se que certos es
quemas de comportamento que o sujeito pode tornar a utilizar permane
cem inalterados. Certas perversões que se desenvolvem de forma contí
nua a partir da infância forneceríam mesmo o exemplo de uma fixação 
que chegaria ao sintoma sem necessidade de apelar para a regressão.

Todavia, à medida que se desenvolve a teoria das perversões, torna- 
se duvidoso que se possa reconhecer nelas o modelo de uma fixação assi- 191
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milável à pura e simples persistência de um vestígio genético. 0  fato de 
se encontrarem na origem das perversões conflitos e mecanismos próxi
mos dos da neurose põe em causa a aparente simplicidade da noção de 
fixação (ver: perversão).

★

Poderiamos ressaltar a originalidade da utilização psicanalítica da no
ção de fixação, em relação a idéias como a de uma persistência de esque
mas de comportamento tornados anacrônicos, referindo-nos às modalida
des de emprego do termo em Freud. Esquematicamente, podemos dizer 
que Freud tanto fala de fixação de (fixação de uma recordação ou de um 
sintoma, por exemplo) como de fixação (da libido) em (fixação numa fase, 
num tipo de objeto, etc.). A primeira acepção evoca um uso do termo tal 
como o admite uma teoria psicológica da memória, que distingue diversos 
momentos: fixação, conservação, evocação, reconhecimento da recorda
ção. Mas deve-se notar que, para Freud, essa fixação é compreendida de 
forma muito realista; trata-se de uma verdadeira inscrição (Niederschrift) 
de traços em séries de sistemas mnésicos, traços que podem ser “traduzi
dos” de um sistema para outro; na carta a Fliess de 6-12-96, já é elabora
da toda uma teoria da fixação. “Quando falta a transcrição seguinte, a ex
citação é liquidada segundo as leis psicológicas válidas para o período psí
quico precedente e segundo os caminhos então disponíveis. Subsiste as
sim um anacronismo: numa dada província ainda estão em vigor fueros 
[leis antigas que continuam a vigorar em certas cidades ou regiões da Es
panha]; é assim que encontramos ‘sobre vivências’.” Por outro lado, esta 
noção de uma fixação das representações* é correlativa da noção de uma 
fixação da excitação nelas. Tal idéia, que está na base da concepção freu
diana, encontra a sua melhor expressão na teoria mais completa que Freud 
apresentou do recalque: “Temos razões para admitir um recalque originá
rio, uma primeira fase do recalque que consiste no fato de ser recusada, 
ao representante psíquico (representante-representação) da pulsão, a acei
tação no consciente. Com ele realiza-se uma fixação; o representante cor
respondente subsiste a partir daí de modo inalterável e a pulsão permane
ce ligada a ele.” (56)

O sentido genético da fixação não é, certamente, abandonado nessa 
formulação, mas encontra o seu fundamento na busca de momentos origi
nários em que indissoluvelmente se inscrevem no inconsciente certas re
presentações eletivas e em que a própria pulsão se fixa nos seus represen
tantes psíquicos, constituindo-se talvez, por este mesmo processo, como 
pulsão*.

(1) Freud (S.), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17. — a) G .W ., 
XI, 282 ss.; S .E ., XVI, 273 ss.; Fr., 296 ss. -  b) Cf. G.W ., XI, 360-1; S .E ., XVI, 348; Fr., 374.

(2) F reud  (S.), Über Psychoanalyse,1909. G .W ., VIII, 12; S .E ., XI, 17; Fr., 126.
(3) Cf. F reud  (S.), G .W ., XIII, 10; S .E ., XV III, 13; Fr., 12.192



FONTE DA PULSÃO

(4) Freud (S.), Psychoanalytische Bemerkungen Über einen autobiographisch beschriebe- 
nen Fali von Paranóia (Dementia paranoides), 1911. — a) G.W., VIII, 504; S.E., XII, 67; Fr., 
311-2. -  b) G.W., VIII, 304; S.E., XII, 67; Fr., 312.

(5) Freud (S.), Die Verdràngung, 1915. — a) Cf. G.W., X, 250-1; S.E., XIV, 148; Fr., 
71. -  b) G.W., X, 250; S.E., XIV, 148; Fr., 71.

(6) Freud (S.), A us der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G.W., XII, 151; S.E., 
XVII, 115; Fr., 415.

F O N T E  D A  P U L SÃ O

= D.: Triebquelle. — F.: source de la pulsion. — En.\ source of the instinct. —
Es.: fuente dei instinto. — fonte delFistinto ou delia pulsione.

•  Origem in terna específica de cada pu lsão  determ in ada , seja o lu
gar onde aparece a excitação (zona erógena, órgão, aparelho), seja o 
processo som ático  que se  p rodu ziría  nessa p a r te  do corpo e seria p e r
cebido com o excitação .

■ O sentido do termo “fonte” diferencia-se na obra de Freud a partir 
do seu emprego metafórico comum. Em Três ensaios sobre a teoria da se
xualidade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), Freud enumera sob 
a rubrica “fontes da sexualidade infantil” fenômenos muito diferentes, mas 
que acabam por se reclassificar em dois grupos: excitação de zonas eró- 
genas por diversos estímulos e “fontes indiretas”, tais como a “excitação 
mecânica”, a “atividade muscular”, os “processos afetivos”, o “trabalho 
intelectual” (la). Este segundo tipo de fontes não está na origem de uma 
pulsão parcial determinada, mas contribui para aumentar a “excitação se
xual” entendida de um modo geral.

Na medida em que Freud apresenta nesse capítulo uma enumeração 
exaustiva dos fatores externos e internos que desencadeiam a excitação 
sexual, a idéia de que a pulsão corresponde a uma tensão de origem inter
na parece apagar-se. Esta última idéia estava presente desde o Projeto pa
ra uma psicologia científica (Entw urf einer Psychologie, 1895) (2). É o aflu- 
xo das excitações endógenas (endogene Reize) que submete o organismo 
a uma tensão a que não pode escapar, como escapa, fugindo, às excita
ções externas.

Em Pulsões e destinos das pulsões (Triebe und Triebschicksale, 1915),
Freud faz uma análise mais metódica dos diversos aspectos da pulsão par
cial: fonte e pressão, meta e objeto. Esta distinção é válida para todas as 
pulsões, mas aplicada mais especialmente às pulsões sexuais.

Aqui a fonte tomou um sentido definido que vai ao encontro dos pon
tos de vista do primeiro escrito metapsicológico de 1895. É a fonte inte
rior ao organismo, a “fonte orgânica” (Organquelle), “fonte somática” (so- 
matische Quelle) (3a). O termo “fonte” designa então, por vezes, o próprio 
órgão-sede da excitação. Mas, de forma mais exata, Freud reserva este 
termo para o processo orgânico, físico-químico, que está na origem dessa 
excitação. A fonte é pois o momento somático não psíquico “ ... cuja exci- 1 9 3
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tação (Reiz) é representada na vida psíquica pela pulsão” (3b). Esse pro
cesso somático é inacessível à psicologia, e a maior parte das vezes desco
nhecido, mas seria específico de cada pulsão parcial* e determinante pa
ra a sua meta* própria.

Freud pretende atribuir a cada pulsão uma fonte determinada. Além  
das zonas erógenas*, que são as fontes de pulsões bem definidas, a mus
culatura seria a fonte da pulsão de dominação*, e a vista a fonte da “pul
são de ver” (Schautrieb) (3c).

★

Nesta evolução, a noção de fonte foi-se definindo até se tornar unívo- 
ca. As pulsões sexuais vêem a sua especificidade levada em última análi
se à especificidade de um processo orgânico. Numa sistematização coe
rente, havería ainda que designar para cada pulsão de autoconservação 
uma fonte distinta. Podemos perguntar se essa fixação da terminologia 
não terá ao mesmo tempo decidido de forma unilateral o problema teórico 
da origem das pulsões sexuais. É assim que, em Três ensaios, a enumera
ção das “fontes da sexualidade infantil” conduzia à noção de que a pulsão 
sexual surge como efeito paralelo, como produto marginal (Nebenwirkung, 
Nebenprodukt) (16) de diversas atividades não sexuais. É o caso das cha
madas fontes “indiretas”, mas é igualmente o caso do funcionamento das 
zonas erógenas (com exceção da zona genital), em que a pulsão sexual se 
apoia (ver: apoio) em um funcionamento ligado à autoconservação. A ca
racterística comum a todas estas “fontes” é, portanto, a de não engendra
rem a pulsão sexual como seu produto natural e específico, como um ór
gão segrega o seu produto, mas como efeito por acréscimo de uma função 
vital. É o conjunto de uma função vital desse tipo (que por sua vez tam
bém pode compreender uma fonte, uma pressão, uma meta e um objeto) 
que seria a origem, a “fonte” em sentido amplo, da pulsão sexual.

A libido está especificada em oral, anal, etc., pelo modo de relação 
que determinada atividade vital lhe fornece (amar, na fase oral por exem 
plo, se constituiría sob o modo comer — ser comido).

(1) Freud (S.). -  d) G.W., V, 101-7; S.E., VII, 201-6; Fr., 99-107. -  b) C f  G.W., V, 
106, 134; S.E., VII, 204, 233; Fr., 105, 148.

(2) C f  Freud (S.), Al., 402; Ingl., 379; Fr., 336.
(3) Freud (S.). -  a) G.W., X, 216, 225; S.E., XIV, 123, 132; Fr., 36, 53. -  b) G.W., 

X, 215; S.E., XIV, 123; Fr., 35-6. -  c) G.W., X, 225; S.E., XIV, 132; Fr., 53.

F O R C L U SÃ O

= D.: Verwerfung. — F .: forclusion. — En.\ repudiation ou foreclosure. — Es.: 
repudio. — reiezione.

194 •  Term o in trodu zido  p o r  Jacques Lacan. M ecanism o específico que
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estaria  na origem do fa to  psicótico; consistiría  num a rejeição prim or
d ia l de um “sign ifican te” fundam ental (por exem plo: o falo enquan
to  significante do com plexo  de castração) para fora do universo  
sim bólico * do su je ito . A  forclusão distinguir-se-ia do recalque em dois 
sen tidos:

1) Os significantes forclu ídos não são in tegrados no inconsciente  
do su jeito ;

2) Não retornam  “do in terior”, m as no seio do real, especialm ente  
no fenôm eno a lucinatório .

■ J. Lacan invoca a utilização que Freud faz por vezes do termo Verwer- 
fu n g  em relação com a psicose, e propõe como equivalente francês o ter
mo forclusion.

A filiação freudiana invocada neste ponto por J. Lacan exige duas sé
ries de observações acerca da terminologia e da concepção freudiana da 
defesa psicótica.

I — Uma pesquisa terminológica no conjunto dos textos freudianos per
mite chegar às seguintes conclusões:

1) O termo Verwerfung (ou o verbo verwerfen) é usado por Freud em 
acepções bastante variadas, que podemos reduzir esquematicamente a três:

a) No sentido bastante frouxo de uma recusa que se pode operar, por 
exemplo, na forma do recalque (1);

b) No sentido de uma rejeição sob a forma do juízo consciente de con
denação. Encontramos antes nesta acepção a palavra composta Urteils- 
verwerfung, que o próprio Freud indica ser sinônima de Verurteilung (juí
zo de condenação*);

c) 0  sentido salientado por J. Lacan encontra-se melhor confirmado 
em outros textos. Assim, em A s psiconeuroses de defesa (Die Abwehr- 
Neuropsychosen, 1894), Freud escreve a propósito da psicose: “Existe uma 
espécie de defesa muito mais enérgica e muito mais eficaz que consiste 
no fato de que o ego rejeita (verwirft) a representação insuportável e ao 
mesmo tempo o seu afeto, e se conduz como se a representação nunca 
tivesse chegado ao ego.” (2a)

O texto em que Lacan preferiu apoiar-se para promover a noção de 
forclusion é o de O homem dos lobos, em que as palavras verwerfen e Ver
werfung surgem por diversas vezes. A passagem mais demonstrativa é 
sem dúvida aquela em que Freud evoca a coexistência no sujeito de diver
sas atitudes para com a castração: ” ... a terceira corrente, a mais antiga 
e a mais profunda, que tinha rejeitado pura e simplesmente (verworfenhatté) 
a castração e na qual não havia ainda julgamento sobre a realidade desta, 
essa corrente era certamente ainda reativável. Referi em outro texto uma 
alucinação que este paciente tinha tido com a idade de cinco anos...” (3a).

2) Encontramos em Freud outros termos além de Verwerfung num sen
tido que parece autorizar, segundo o contexto, uma aproximação com o 
conceito de forclusão:

Ablehnen (afastar, declinar) (5b); 195
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Aufheben  (suprimir, abolir) (4a);
Verleugnen (renegar, recusar).
Em conclusão, podemos verificar, limitando-nos ao ponto de vista ter

minológico, que nem sempre o uso do termo Verwerfung abrange a idéia 
expressa por forclusão e que, inversamente, outras formas freudianas de
signam o que Lacan procura evidenciar.

II — Além desta simples pesquisa terminológica, poderiamos mostrar 
que a introdução por Lacan do termo fordusão  se situa no prolongamento 
de uma exigênda constante em Freud: a de definir um mecanismo de defe
sa específico da psicose. Aqui as opções terminológicas de Freud podem 
ser por vezes enganadoras, particularmente quando fala de “recalque” a 
propósito da psicose. O próprio Freud mostrou esta ambigüidade: “... pode- 
se duvidar de que o processo chamado recalque tenha nas psicoses algo 
de comum com o recalque nas neuroses de transferência” (5).

1) Poderiamos encontrar ao longo de toda a obra de Freud essa linha 
de pensamento acerca da psicose. Nos primeiros textos freudianos ela é 
demonstrada particularmente pela discussão do mecanismo da projeção, 
esta concebida no psicótico como uma verdadeira rejeição que ocorre de 
imediato para o exterior, e não como um retorno secundário do recalcado 
inconsciente. Ulteriormente, quando Freud tender a reinterpretar a pro
jeção como um simples momento secundário do recalque neurótico, ver- 
se-á obrigado a admitir que a projeção — tomada neste sentido — já não 
é o fator propulsor essencial da psicose: “Não era exato dizer que a sensa
ção reprimida (iunterdrückt) no interior era projetada para o exterior; reco
nhecemos antes que o que foi abolido {das Aufgehobene) no interior volta 
do exterior.” (4b) {ver: projeção)

As expressões “desinvestimento da realidade” (4c) e “perda da reali
dade” (6) devem ser igualmente compreendidas como designando este me
canismo primário de separação e de rejeição para o exterior da “percep
ção” insuportável.

Freud irá centrar, nos seus últimos trabalhos, sua reflexão em torno 
da noção de Verleugnung ou “recusa da realidade” {ver este termo). Embo
ra o estude principalmente no caso de fetichismo, indica explicitamente 
que esse mecanismo cria um parentesco entre esta perversão e a psicose 
(7, 8a). A recusa oposta pela criança, pelo fetichista, pelo psicótico, a esta 
“realidade” que seria a ausência de pênis na mulher é cóncebida como 
uma recusã em admitir a própria “percepção” e a fortiori em tirar a sua 
conseqüência, quer dizer, a “teoria sexual,infantil” da castração. Freud 
contrapõe em 1938 dois modos de défesa: “repelir uma exigência pulsio- 
nal do mundo interior” e “recusar um fragmento do mundo exterior real” 
{8b. Em 1894 ele já descrevia a defesa psicótica em termos quase idênti
cos: “O ego arranca-se à representação insuportável, mas esta está indis- 
soluvelmente ligada a um fragmento da realidade e, realizando esta ação, 
o ego desligou-se também total ou parcialmente da realidade.” {2b)

2) Como conceber, em última análise, esta espécie de “recalque” no196
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mundo exterior, simétrico do recalque neurótico? A maior parte das ve
zes é em termos econômicos que Freud o descreve: desinvestimento do 
que foi percebido, retirada narcísica da libido, talvez acompanhada de uma 
retirada do “interesse” * não libidinal. Em outras ocasiões, Freud parece 
chegar àquilo a que se podería chamar uma retirada de significação, uma 
recusa em atribuir um sentido ao que foi percebido. Aliás, estas duas con
cepções não se excluem no espírito de Freud: a retirada de investimento 
(Besetzung) é também uma retirada de significação (Bedeutung) (9).

III — A noção de forclusão vem prolongar esta linha de pensamento 
freudiana, no quadro da teoria do “simbólico” * de J. Lacan. Este autor 
apóia-se particularmente em textos de O homem dos lobos, em que Freud 
mostra como os elementos percebidos quando da cena primitiva só rece
berão “a posteriori” * o seu sentido e a sua interpretação. No momento 
da primeira experiência traumática — com um ano e meio — o sujeito era 
incapaz de elaborar, sob a forma de uma teoria da castração, esse dado 
bruto que seria a ausência de pênis na mãe. “Rejeita {verwarf) [a castra
ção] e permanece no ponto de vista do coito pelo ânus [...]. Nisto, não foi 
propriamente emitido qualquer julgamento sobre a existência da castra
ção, mas tudo se passou como se ela não tivesse existido.” (3c)

Nos diversos textos de Freud existe uma ambigüidade indubitável 
quanto ao que é rejeitado (verworfen) ou recusado (verleugnet) quando a 
criança não aceita a castração. Será a própria castração? (3rf). Neste caso, 
seria uma verdadeira teoria interpretativa dos fatos que seria rejeitada e 
não uma simples percepção. Tratar-se-á da “falta de pênis” na mulher? 
Mas então é difícil falar de uma “percepção” que seria recusada, porque 
uma ausência só é um fato perceptivo na medida em que é relacionada com 
uma presença possível.

A interpretação de Lacan permitiría encontrar uma solução para as 
dificuldades que acabamos de evidenciar. Apoiando-se no texto de Freud 
sobre A  negação (Die Verneinung, 1925), ele define a forclusão na sua re
lação com um “processo primário” (10) que compreende duas operações 
complementares: “a Einbeziehung ins Ich} a introdução no sujeito, e a Auss- 
tossung aus dem Ich , a expulsão para fora do sujeito” . A primeira destas 
operações é aquilo a que Lacan chama também “simbolização” , ou Beja- 
hung  (posição, afirmação) “primária” . A segunda “ ... constitui o real na 
medida em que ele é o domínio que subsiste fora da simbolização” . A for
clusão consiste então em não simbolizar o que deveria sê-lo (a castração): 
é uma “abolição simbólica” . Daí a fórmula que Lacan (traduzindo para 
a sua linguagem a passagem de Freud que acima lembramos: “ ... não era 
exato dizer...”) apresenta da alucinação: “ . . .o  que foi forcluído do simbó
lico reaparece no real” .

J. Lacan desenvolveu posteriormente a noção de forclusão, no quadro 
de concepções lingüísticas, no seu artigo D yune question préliminaire à tout 
traitement possible de la psychose {de uma questão preliminar a qualquer tra
tamento possível da psicose) (1 1 ). 197
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(1 ) Cf. por exemplo: Freud(S.), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 
128; S.E., VII, 227; Fr., 137.

(2) Freud (S.). -  a) G.W., I, 72; S.E., III, 58. -  b) G.W., I, 73; S.E., III, 59.
(3) Freud (S.), Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. — à) G.W., XII, 117; 

S.E., XVII, 85; Fr., 389. -  b) Cf. G.W., XII, 49; S.E., XVII, 25; Fr., 339. -  c) G.W., XII, 
117; S. E., XVII, 85; Fr., 389. -  d) Cf. G.W., XII, 117; S. E., XVII, 85; Fr., 389.

(4) Freud (S.), Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebe- 
nen Fali von Paranóia, 1911. — d) Cf. G.W., VIII, 308; S.E., XII, 71; Fr., 315. — b) G.W., 
VIII, 308; S.E., XII, 71; Fr., 315. -  c) G.W., VIII, 307; S.E., XII, 70; Fr., 314.

(5) Freud (S.), Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 31; S.E., XIV, 203; Fr., 159.
(6) Cf. Freud (S.), Der Realitàtsverlust bei Neurose und Psychose, 1924. G.W., XIII, 

363-8; S.E., XIX, 183-7.
(7) Cf. por exemplo: Freud (S.), Fetischismus, 1927. G.W., XIV, 310-17; S.E., XXI, 

152-7.
(8) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. — d) Cf. G.W., XVII, 132 ss.; S.E., 

XXIII, 201 ss.; Fr., 77 ss. -  b) G.W., XVII, 135; S.E., XXIII, 204; Fr., 80-1.
(9) Freud (S.), Neurose und Psychose, 1924. G.W., XIII, 389; S.E., XIX, 150-1.
(10) Lacan (J.), Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la “Verneinung” de 

Freud, in La psychanalyse, P. U. F., Paris, I, 46.
(11) Lacan (J.), In La psychanalyse, P.U.F., Paris, IV, 1-50.

FO R M A Ç Ã O  D E  CO M PR O M ISSO

= D.: Kompromissbildung. — F.: formation de compromis. — En.: compromise- 
formation. — Es.: transacción ou formación transaccional. — formazione 
di compromisso.

•  Form a que o recalcado assu m e para ser  adm itido  no conscien te, 
retorn an do  no sin tom a, no sonho e, m ais gera lm en te, em  qu alqu er  
produção do inconsciente. A s representações recalcadas são então de
form adas pela defesa ao p o n to  de serem  irrecon h ecíve is . Na m esm a  
form ação podem  assim  ser  sa tisfe ito s  — num  m esm o com prom isso  
— sim ultaneam ente o desejo  inconsciente e as exigências defensivas.

■ É a partir do estudo do mecanismo da neurose obsessiva que Freud 
ressalta a idéia de que os sintomas têm em si mesmos a marca do conflito 
defensivo de que resultam. Em Novas observações sobre as psiconeuroses de 
defesa (WeitereBemerkungen überdie Abwehr-Neuropsychosen, 1896), indi
ca que o retorno da recordação recalcada se faz de maneira deformada 
nas representações obsedantes; elas constituem formações de compro
misso entre as representações recalcadas e recalcantes” (1).

Esta idéia de compromisso é rapidamente estendida a todos os sinto
mas, ao sonho, ao conjunto das produções do inconsciente. Vamos 
encontrá-la desenvolvida no Capítulo XXIII de Conferências introdutórias 
sobre psicanálise (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-17). 
Freud sublinha que os sintomas neuróticos “são resultado de um conflito 
[...]. As duas forças que se separaram encontram-se de novo no sintoma 
e reconciliam-se, por assim dizer, pelo compromisso que a formação de 
sintomas representa. Eis o que explica a capacidade de resistência do sin- 

1 9 8  toma: é sustentado de dois lados” (2a).
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Toda a manifestação sintomática é um compromisso? O valor de tal 
idéia não se pode contestar. Mas encontram-se casos clínicos em que, quer 
a defesa, quer o desejo, se manifestam de forma predominante, a tal pon
to que, pelo menos em primeira análise, parece tratar-se então de defesas 
que de nenhum modo são contaminadas por aquilo contra o que operam 
e, inversamente, de um retorno do recalcado em que o desejo se exprimi
ría sem compromisso. Tais casos constituiríam os extremos de uma gra
dação no compromisso que se deve compreender como uma série 
complementar*: "... os sintomas têm por objetivo ou uma satisfação se
xual, ou uma defesa contra ela, e, no seu conjunto, o caráter positivo de 
realização de desejo predomina na histeria, e o caráter negativo, ascético, 
na neurose obsessiva” (2b).

(1) Freud (S.), G.W., I, 387; S.E., III, 170.
(2) Freud (S.). -  d) G.W., XI, 373; S.E., XV-XVI, 358-9; Fr., 386. -  b) G.W., XI, 311; 

S.E., XV-XVI, 301; Fr., 324-5.

FO R M A Ç Ã O  D E  SIN T O M A

= D.: Symptombildung. — F.: formation de symptome. — En.: symptom-forma- 
tion. — Es.: formación de sintoma. — formazione di sintomo.

•  E xpressão u tilizada para designar o fa to  de  o sin tom a psicon eu - 
ró tico  ser  resu ltado  de um p ro cesso  especia l, de uma elaboração  
p síqu ica .

■ Esta expressão, que encontramos ao longo de toda a obra de Freud, 
indica que a formação dos sintomas psiconeuróticos deve ser considerada 
como um momento específico da gênese da neurose. Freud parece ter he
sitado inicialmente em considerá-lo um momento essencialmente distinto 
da defesa, mas acabou assimilando a formação de sintoma ao retorno do 
recalcado e fazendo deste um processo distinto, pois os fatores que confe
rem ao sintoma a sua forma específica são relativamente independentes 
dos fatores que atuam no conflito defensivo: “ ... será que o mecanismo 
da formação de sintoma coincide com o do recalque? É mais provável que 
sejam muito diferentes e que não seja o próprio recalque que produz for
mações substitutivas e sintomas, mas antes que estes sejam indícios de 
um retorno do recalcado e devam a sua existência a processos inteiramente 
diferentes” (1) (ver: retorno do recalcado; escolha da neurose).

Em sentido amplo, a formação de sintoma engloba não apenas o re
torno do recalcado sob a forma de “formações substitutivas” * ou de “for
mações de compromisso” *, mas ainda as “formações reativas” * (2).

Note-se, a propósito destas diversas designações, que a palavra ale
mã Bildung  (formação) designa, no seu emprego freudiano, quer o pro
cesso quer o seu resultado. 199
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(1 ) Freud (S.), Die Verdrãngung, 1915. G.W., X, 256-7; S.E., XIV, 154; Fr., 82-3.
(2) Cf. por exemplo: Freud (S.), On Psycho-Analysis, 1911. S.E., XII, 208.

F O R M A Ç Ã O  R E A T IV A

= D.: Reaktionsbildung. — F.\ formation réactionnelle. — En.: reaction-forma- 
tion.. — Es.: formación reactiva. — /.: formazione reattiva.

•  A titu d e  ou hábito  psicológico de  sen tido  oposto  a um dese jo  re 
calcado e con stitu ído  em  reação contra ele (o p u d o r  opondo-se a ten 
dências exib icion istas, p o r  exem plo).

Em  term os econôm icos, a form ação rea tiva  é um con tra- 
in ves tim en to  de um elem ento  consciente, de  força igual e de  direção  
o posta  ao in vestim en to  inconscien te.

A s  form ações rea tiva s  podem  ser  m uito  localizadas e se  m an ifes
ta r  p o r  um com portam en to  peculiar, ou generalizadas a té  o p o n to  de  
co n stitu írem  traços de cará ter m ais ou m enos in tegrados no conjun
to  da personalidade.

Do p o n to  de  vista  clínico, as form ações rea tivas assum em  um va
lo r  sin tom ático  no que oferecem  de rígido, de forçado, de  com pu lsi
vo, p e lo s  seu s fracassos aciden tais, pelo  fa to  de levarem , às vezes  d i
re ta m en te , a um resu ltado  oposto  ao que é con scien tem en te  visado
(summum jus summa injuria).

■ Desde as primeiras descrições da neurose obsessiva, Freud põe em 
evidência um mecanismo psíquico especial, que se traduz em lutar direta
mente contra a representação penosa substituindo-a por um “sintoma pri
mário de defesa’’ ou “contra-sintoma”, que consiste em traços da perso
nalidade — escrúpulo, pudor, falta de confiança em si próprio — que es
tão em contradição com a atividade sexual infantil a que o sujeito se tinha 
inicialmente entregado durante um primeiro período chamado de “imora
lidade infantil” . Trata-se então de uma “defesa bem-sucedida” , na medi
da em que os elementos que atuam no conflito, tanto a representação se
xual como a “recriminação” por ela suscitada, são globalmente excluídos 
da consciência, em proveito de virtudes morais levadas ao extremo (1 ).

Depois a psicanálise não cessará de confirmar, no quadro clínico da 
neurose obsessiva, a importância dessas defesas cuja denominação, “rea
tivas” , vem sublinhar o fato de se oporem diretamente à realização do de
sejo, tanto pelo seu significado como do ponto de vista econômico-dinâmico.

Na neurose obsessiva, as formações reativas tomam a forma de tra
ços de caráter, de alterações do ego* que constituem dispositivos de defe
sa em que a singularidade das representações e das fantasias implicadas 
no conflito desaparece: assim, determinado sujeito dará provas, de um modo 
geral, de piedade para com os seres vivos, enquanto a sua agressividade 
inconsciente visa determinadas pessoas em particular. A formação reati
va constitui um contra-investimento permanente. “O sujeito que elabo- 
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empregar diante da ameaça de um perigo pulsional; mudou a estrutura 
da sua personalidade como se esse perigo estivesse sempre presente, pa
ra estar pronto em qualquer momento em que surgir.” (2) As formações 
reativas são especialmente patentes no “caráter anal” (ver: neurose de 
caráter).

O mecanismo da formação reativa não é específico da estrutura ob
sessiva. Podemos encontrá-lo particularmente na histeria, mas “ ... é pre
ciso acentuar que, diferentemente do que acontece na neurose obsessiva, 
estas formações reativas não apresentam [então] a generalidade de traços 
de caráter, antes limitam-se a relações inteiramente eletivas. Por exem
plo, a mulher histérica que trata com ternura excessiva os filhos, que no 
fundo odeia, nem por isso se torna mais afetiva do que outras mulheres, 
nem sequer mais terna para outras crianças” (3 a).

★

O próprio termo formação reativa convida a uma aproximação com ou
tros modos de formação de sintoma*: formação substitutiva* e formação 
de compromisso*. Teoricamente, é fácil estabelecer a distinção; enquan
to na formação de compromisso podemos sempre encontrar a satisfação 
do desejo recalcado conjugada com a ação de defesa (numa obsessão, por 
exemplo), na formação reativa só aparecería, e de maneira particularmente 
manifesta, a oposição à pulsão (atitude de extrema limpeza mascarando 
completamente o funcionamento do erotismo anal, por exemplo). Mas es
tes são sobretudo modelos de mecanismo. Na realidade, numa dada for
mação reativa, podemos descobrir a ação da pulsão contra a qual o sujeito 
se defende; por um lado, esta irrompe bruscamente, quer em certos mo
mentos, quer em certos setores da atividade do sujeito, e são precisamen
te estes fracassos flagrantes, contrastando com a rigidez da atitude exibi
da pelo sujeito, que permitem conferir a determinado traço da personali
dade o seu valor sintomático; por outro lado, no próprio exercício da vir
tude que ostenta, o sujeito, levando os seus atos até as últimas conseqüên- 
cias, não deixa de satisfazer a pulsão antagônica que acaba por infiltrar-se 
em todo o sistema defensivo. A dona de casa dominada pela idéia de lim
peza não estará centrando a sua existência no pó e na sujeira? O jurista 
que leva ao extremo, e a propósito de detalhes insignificantes, a sua preo
cupação de eqüidade pode mostrar-se por isso mesmo sistematicamente 
indiferente aos problemas reais que lhe são colocados pela defesa daque
les que recorrem a ele, e satisfazer assim, sob a máscara da virtude, as 
suas tendências sádicas...

Indo mais longe, podemos insistir ainda mais na relação entre a pul
são e a formação reativa e ver nesta uma expressão quase direta do con
flito entre duas moções pulsionais opostas, conflito radicalmente ambiva
lente: "... uma das duas moções que se enfrentam, via de regra a moção 
terna, acha-se enormemente reforçada, enquanto a outra desaparece” (3b). 201
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A formação reativa poderia ser então definida como uma utilização pelo 
ego da oposição inerente à ambivalência* pulsional.

É possível estender a noção para além do domínio francamente pato
lógico? Freud, ao introduzir o termo em Três ensaios sobre a teoria da se
xualidade (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), refere-se ao papel 
desempenhado pelas formações reativas no desenvolvimento de qualquer 
indivíduo humano, na medida em que elas se edificam no decorrer do pe
ríodo de latência: “ ...a s  excitações sexuais despertam contraforças (mo
ções reativas) que, para reprimir eficazmente esse desprazer [resultante 
da atividade sexual], estabelecem diques psíquicos [...]: repugnância, pu
dor, moralidade’’ (4a). Assim, Freud acentuou o papel desempenhado pe
la formação reativa, ao lado da sublimação, na edificação dos caracteres 
e das virtudes humanas (4b). Quando mais tarde vier a ser introduzida a 
noção de superego*, uma parte importante, na sua gênese, será atribuída 
ao mecanismo de formação reativa (5).

(1) Freud (S.). Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen, 1896. G.W., I, 
386-7; S.E., III, 169-70. — Cf. também Aus den Anfàngen der Psychoanalyse, 1887-1902. Al., 
159-60; Ingl., 148-50; Fr., 132-3.

(2) Fenichel (O.), The Psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, Nova Iorque, 1945. 
Ingl., 151; Fr., P.U.F., 1953, 187.

(3) Freud (S.), Hemmung, Symptom undAngst, 1926. — d) G.W., XIV, 190; S.E., XX, 
158; Fr., 86 . -  b) G.W., XIV, 130; S.E., XX, 102; Fr., 20.

(4) Freud (S.). -  á) G.W., V, 79; S.E., VII, 178; Fr., 71. -  b) Cf. G.W., V, 140-1; S.E., 
VII, 238-9; Fr., 156-7.

(5) Cf. Freud (S.), Das Ich und das Es, 1923. Cf G.W., XIII, 262-3; S.E., XIX, 34-5; 
Fr., 189-90.

FO R M A Ç Ã O  S U B ST IT U T IV A

= D.: Ersatzbildung. — F .: formation substitutive. — En.\ substitutive forma- 
tion. — Es.: formación sustituta. — formazione sostitutiva.

•  Designa os sin tom as ou form ações equ iva len tes, com o os a to s  fa 
lhos, os ch istes, e tc., enquanto su b stitu em  os con teú dos incons
cien tes.

E sta su bstitu ição  deve ser  tom ada num a dupla acepção: econômi
ca, uma vez que o sintom a acarreta uma satisfação de su b stitu içã o  
do desejo  inconsciente; simbólica, uma vez  que o con teúdo inconscien 
te  é su bstitu ído  p o r  outro segundo determ inadas linhas associa tivas.

m Quando Freud, em Inibição, sintoma e angústia {Hemmung, Symptom  
und A ngst, 1926), retoma no seu conjunto a questão da formação dos sin
tomas neuróticos, assimila-os a formações substitutivas “ ... postas no lu
gar do processo pulsional que sofreu a ação [da defesa]” (1). Esta idéia 
é muito antiga nele; é encontrada desde os seus primeiros escritos, tam
bém expressa pelo termo Surrogat (sucedâneo), por exemplo em A s psico- 
neuroses de defesa {Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894) (2).202
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Em que consiste a substituição? Podemos antes de mais nada entendê- 
la, no quadro da teoria econômica da libido, como substituição de uma sa
tisfação ligada a uma redução das tensões por outra. Mas esta substitui
ção não pode ser compreendida num registro puramente quantitativo; com 
efeito, a psicanálise mostra que existem ligações associativas entre o sin
toma e aquilo que ele substitui: Ersatz toma então o sentido de substitui
ção simbólica, produto do deslocamento e da condensação que determi
nam o sintoma na sua singularidade.

A expressão “formação substitutiva” deve ser relacionada com for
mação de compromisso* e formação reativa*. Qualquer sintoma, enquan
to produto do conflito defensivo, é formação de compromisso. Na medida 
em que é principalmente o desejo que procura encontrar aí satisfação, o 
sintoma aparece sobretudo como formação substitutiva; inversamente, nas 
formações reativas é o processo defensivo que predomina.

(1) Freud (S.), G.W.,XVI, 176; S.E., XX, 145; Fr., 70.
(2) C f .  Freud (S.), G.W., I, 68; S.E., III, 54.

F R U ST R A Ç Ã O

= D.: Versagung. — F .: frustration ou refusement. — En.\ frustration. — Es.: 
frustración. — frustrazione...

•  Condição do su je ito  a quem  é recusada, ou que recusa a si m es
m o, a satisfação de uma exigência pulsional.

■ O uso do conceito de frustração na literatura de língua inglesa, refor
çado pela moda, faz com que o termo alemão Versagung seja a maioria 
das vezes traduzido por frustração. Esta tradução exige certos reparos:

1) A psicologia contemporânea, especialmente nos estudos sobre a 
aprendizagem, tende a emparelhar frustração e gratificação, e a defini-las 
como condição de um organismo submetido, respectivamente, à ausência 
ou à presença de um estímulo agradável. Tal concepção pode aproximar- 
se de certas idéias de Freud, particularmente daquelas em que ele parece 
assimilar a frustração à ausência de um objeto externo suscetível de satis
fazer a pulsão. Neste sentido, ele opõe, em Formulações sobre os dois prin
cípios do funcionamento mental (Formulierungen über die zwei Prinzipien 
des psychischen Geschehens, 1911), as pulsões de autoconservação, que exi
gem um objeto exterior, e as pulsões sexuais, que podem satisfazer-se du
rante muito tempo de forma auto-erótica e de modo fantasístico: só as pri
meiras poderíam ser frustradas (1).

2) Mas, a maior parte das vezes, o termo freudiano Versagung tem 
outras implicações: não designa apenas um dado de fato, mas uma rela
ção que implica uma recusa (como indica a raiz sagen, que significa dizer) 
por parte do agente e uma exigência mais ou menos formulada em de
manda por parte do sujeito. 203



FRUSTRAÇÃO

3) O termo ‘‘frustração” parece significar que o sujeito é frustrado pas
sivamente, enquanto Versagung não designa de modo nenhum quem  recu
sa. Em certos casos o sentido reflexo de recusar-se a (sair do jogo) parece 
ser o que predomina.

Estas reservas (a) parecem-nos abonadas por diversos textos que Freud 
dedicou ao conceito de Versagung. Em Os tipos de desencadeamento da neu
rose (Über neurotische Erkrankungstypen, 1912), Freud fala de Versagung 
para exprimir qualquer obstáculo — externo ou interno — à satisfação li- 
bidinal. Distinguindo entre o caso em que a neurose é precipitada por uma 
falta na realidade (perda de um objeto de amor, por exemplo) e aquele 
em que o sujeito, em conseqüência de conflitos internos ou de uma fixa
ção, recusa a si mesmo as satisfações que a realidade lhe oferece, ele vê 
na Versagung o conceito capaz de englobá-los. Aproximando os diversos 
modos da formação da neurose, tiraríamos portanto a idéia de que é uma 
relação que é modificada, um certo equilíbrio que era simultaneamente fun
ção das circunstâncias exteriores e das particularidades próprias da pessoa.

Em Conferências introdutórias sobre psicanálise ( Vorlesungen zur Ein- 
fü h ru n g  in die Psychoanalyse, 1916-17), Freud enfatiza que uma privação 
externa não é, em si mesma, patogênica, e só se torna patogênica na me
dida em que incide sobre “a única satisfação que o sujeito exige.” (2)

O paradoxo dos “sujeitos que adoecem justamente no momento em 
que obtêm o êxito” (3) põe em evidência o papel predominante da “frus
tração interna”; aqui é dado mais um passo: é a satisfação efetiva do seu 
desejo que o sujeito recusa a si mesmo.

Ressalta destes textos que na frustração, segundo Freud, o que está 
em jogo é menos a falta de um objeto real do que a resposta a uma exigên
cia que implica um determinado modo de satisfação ou que não pode re
ceber satisfação de nenhuma maneira.

De um ponto de vista técnico, a idéia de que a neurose encontra a sua 
condição na Versagung serve de base à regra de abstinência*; convém re
cusar ao paciente as satisfações substitutivas que poderíam apaziguar a 
sua exigência libidinal: o analista deve manter a frustração (4).

▲ («) Perante a generalidade do uso e a dificuldade de encontrar um equivalente válido 
para todos os casos sem necessidade de nos reportarmos ao contexto, conservamos o vocá
bulo frustração para traduzir Versagung.

(1) Cf Freud (S.), G.W., VIII, 234-5; S.E., XII, 222-3.
(2) Freud (S.), G.W., XI, 357; S.E., XVI, 345; Fr., 371.
(3) Freud (S.), Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit, 1916. G.W., X, 

364-91; S.E., XIV, 311-33; Fr., 105-36.
(4) Cf Freud (S.), Wege der psychoanalytischen Therapie, 1918-19. G.W., XII, 183-94; 

S.E., XVII, 159-68; Fr., 131-41.
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FUSÃO -  DESFUSÃO ou UNIÃO -  DESUNIÃO (DAS PULSÕES)

F U G A  P A R A  A  D O E N Ç A  o u  R E FÚ G IO  N A  D O E N Ç A

= D.: Flucht in die Krankheit. — F .: fuite dans la maladie. — En.: flight into 
illness. — Es.: huída en la enfermedad. — fuga nella malattia.

•  E xpressão figurada que designa o fa to  de o su je ito  procu rar na 
neurose um m eio de escapar aos seus conflitos p síq u ico s.

Esta expressão  fo i favorecida com  a difusão da psicanálise; 
esten de-se hoje não apenas ao dom ínio das neuroses, m as ainda ao 
das doenças orgânicas em  que p o d e  ser  p o sta  em  evidência uma com 
pon en te  psicológica.

u A princípio encontram-se em Freud expressões como “fuga para a psi
cose” (1) ou “fuga para a doença neurótica” (2), e depois “fuga para a 
doença” (3 e 4).

A noção dinâmica de “fuga para a doença” exprime a mesma idéia 
da noção econômica de benefício da doença. Terão estas noções a mesma 
extensão? Quanto a isso, é difícil resolver, tanto mais que a distinção no 
benefício da doença entre uma parte primária e uma parte secundária tam
bém não é fácil estabelecer (ver: benefício primário e secundário da doen
ça). Parece que Freud situa a fuga para a doença ao lado do benefício pri
mário; mas acontece de a expressão ser usada num sentido mais amplo. 
Seja como for, ela ilustra o fato de que o sujeito procura evitar uma situa
ção conflitual geradora de tensões e encontrar, pela formação de sinto
mas, uma redução delas.

(1) Freud (S.), Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894, G.W ., I, 75; S .E ., III, 59.
(2) Freud (S.), Die kulturelle Sexmlmoral und die moderne Nervositãt, 1908. G.W ., VII, 

155; S .E ., IX, 192.
(3) Freud (S.), Allgemeines über den hysterischen Anfall, 1909. G .W ., VII, 237; S .E ., 

IX, 231.
(4) Freud (S.), Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905. G .W ., V, 202, n. 1 acrescen

tada em  1923; S .E ., VII, n. 43; Fr., 30, n.

F U S Ã O  — D E S F U S Ã O  ou  U N IÃ O  — D E SU N IÃ O  
(D A S P U L SÕ E S)

= D.: Triebmischung — Triebentmischung. — F.: union — désunion des pulsions.
— En.: fusion — defusion of instincts. — Es.: fusión — defusión de los instintos 
ou instintiva. — /.: fusione — defusione delle pulsioni. •

•  Term os usados p o r  Freud, no quadro da sua últim a teoria das pul- 
sões, para  descrever  as relações das pu lsões de vida e das pu lsões de  
m o rte  tal com o se traduzem  nesta  ou naquela m anifestação concreta.

A fusão das pu lsões é uma verdadeira m istu ra  em  que cada um  
dos dois com ponentes p o d e  en trar em  proporções variáveis; a des fu 
são designa um processo  cujo lim ite  redundaria num  funcionam ento  205
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separado  das duas espécies de  pu lsões, em  que cada uma procuraria  
a tin g ir  o seu o b je tivo  de form a in depen den te .

■ É a última teoria das pulsões, com a sua oposição radical entre pul
sões de vida* e pulsões de morte*, que impõe a questão: quais são, em 
determinado comportamento, em determinado sintoma, a parte respecti
va e o modo de associação dos dois grandes tipos de pulsões? Qual o seu 
funcionamento combinado, a sua dialética ao longo das etapas da evolu
ção do sujeito?

Considera-se que tenha sido este novo dualismo pulsional que induziu 
Freud a encarar as relações de força entre pulsões antagônicas (a).

Com efeito, nas forças destruidoras é reconhecido agora o mesmo po
der que na sexualidade; enfrentam-se no mesmo campo e encontram-se 
em comportamentos (sadomasoquismo), instâncias (superego) e tipos de 
relação de objeto que se oferecem à investigação psicanalítica.

Note-se, no entanto, que o problema da fusão das duas grandes pul
sões não é abordado por Freud de maneira simétrica quanto aos dois ter
mos em presença. Quando Freud fala de desfusão é para designar, explí
cita ou implicitamente, o fato de a agressividade* ter conseguido quebfar 
todos os laços com a sexualidade*.

★

Como conceber a fusão das duas pulsões? Freud não se mostrou mui
to preocupado em determiná-lo. Entre as diversas noções que entram na 
definição da pulsão, são a de objeto* e a de meta* que devem ser sobretu
do levadas em conta. A convergência de duas pulsões, isoladas na sua di
nâmica, em um mesmo e único objeto não parece poder definir por si só 
a fusão; com efeito, a ambivalência* que corresponde a esta definição é 
para Freud o exemplo mais impressionante de uma desfusão ou de “uma 
fusão que não se realizou’’ (1#). Além disso, é necessária uma harmoniza
ção das metas, uma espécie de síntese cuja coloração específica cabe à 
sexualidade: “Pensamos que o sadismo e o masoquismo apresentam dois 
excelentes exemplos da fusão de duas espécies de pulsões, Eros e agres
sividade, e formulamos a hipótese de que esta relação é um protótipo, de 
que todas as moções pulsionais que podemos estudar são fusões ou alian
ças das duas espécies de pulsões, fusões em que, naturalmente, as pro
porções são muito variadas. As pulsões eróticas é que introduziriam na 
fusão a diversidade dos seus objetivos sexuais, ao passo que, quanto às 
pulsões da outra espécie, não podería haver nelas mais do que atenuações 
e graus decrescentes na sua tendência que permanece monótona.” (2) Na 
mesma linha de pensamento Freud, ao descrever a evolução da sexuali
dade, mostra como a agressividade intervém nela a  serviço da pulsão se
xual (3).

Sendo a fusão das pulsões uma mistura, Freud insiste por diversas 
vezes no fato de que se podem conceber todas as proporções entre Eros206
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e agressividade, e podería dizer-se que existe aqui uma espécie de série 
complementar*. “Modificações na proporção das pulsões que estão fun
didas podem ter as conseqüências mais marcantes. Um excedente de agres
sividade sexual faz de um apaixonado um assassino sádico, e uma forte 
diminuição do fator agressivo torna-o tímido ou impotente.’’ (4a)

Inversamente, poder-se-ia definir a desfusão como o resultado de um 
processo que fornecería a cada uma das pulsões a autonomia da sua meta. 
Postulada por Freud nas origens míticas do ser vivo, esta autonomia das 
duas grandes espécies de pulsões só pode ser apreendida como um estado- 
limite sobre o qual a experiência clínica não pode fornecer mais do que 
aproximações, de modo geral concebidas como regressões relativamente 
a um movimento ideal que integraria cada vez mais a agressividade na 
função sexual. A ambivalência da neurose obsessiva é, para Freud, um 
dos melhores exemplos de desfusão das pulsões (1 b).

In abstracto, poderiamos pois conceber a existência de duas séries com
plementares: uma, quantitativa , seria função da proporção de libido e de 
agressividade fundidas entre si, em cada caso; na outra, variaria o estado 
de fusão ou de desfusão relativa das duas pulsões. Na realidade, trata-se 
aqui, para Freud, de duas maneiras, pouco coerentes entre si, de exprimir 
o mesmo pensamento. Com efeito, libido e agressividade não devem ser 
consideradas como dois ingredientes simétricos. A libido, como sabemos, 
consiste para ele num fator de ligação (Bindung), de fusão; a agressivida
de, pelo contrário, tende por si mesma a “dissolver as relações” (4b). Isto 
quer dizer que, quanto maior for o predomínio da agressividade, mais a 
fusão pulsional tenderá a se desintegrar; inversamente, quanto mais a li
bido prevalecer, mais se realizará a fusão: “ . . .a  essência de uma regres
são da libido, da fase genital à fase sádico-anal, por exemplo, assenta nu
ma desfusão das pulsões, enquanto, inversamente, o progresso da fase an
terior para a fase genital definitiva tem como condição uma adjunção de 
componentes eróticos” (lc).

★

Para explicar a idéia segundo a qual as pulsões de morte e as pulsões 
de vida se combinam umas com as outras, Freud empregou diversos ter
mos: Verschmelzung, “fusão” (3b); Legierung, “liga” (5); sich kombinieren, 
“combinar-se” (4 c). Mas foi o par Mischung (ou Vermischung)-Entmischung 
que adotou, e que passou para a terminologia psicanalítica. M ischung  sig
nifica mistura (por exemplo, de dois líquidos, nesta ou naquela proporção); 
Entmischung  é separação dos elementos da mistura.

Os equivalentes mais geralmente admitidos em francês, depois da pro
posta feita pela comissão lingüística da Sociedade Psicanalítica de Paris 
(24 de julho de 1927), foram os de intrication-désintrication (intricação- 
desintricação). Embora estes termos tivessem a vantagem de pôr em evi
dência a complementaridade dos dois processos inversos, apresentam con
tudo, na nossa opinião, diversos inconvenientes: 207
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1. In triquervem do latim intricare, “enredar, embrulhar” , que igual
mente deriva da palavra grega 0pí£, “cabelo”, e sugere uma mistura de 
elementos acidentalmente “inextricáveis” , mas que por natureza conti
nuam distintos;

2. Adapta-se mal à idéia, essencial para a noção freudiana, de uma 
mistura íntima e que se pode produzir em proporções variáveis;

3. No par “intricação-desintricação” é o primeiro termo que implica 
a tonalidade desfavorável de um estado de complicação, e “desintricação” 
sugere, pelo contrário, a idéia de que se conseguiu desembaraçar a mea
da. Neste sentido não seria possível comparar o processo do tratamento 
analítico a uma desintricação?

Em inglês, é geralmente adotado o par fusion-defusion. Transposto para 
o francês, teria a desvantagem de se prestar a mal-entendidos, dada a po- 
lissemia do termo fusion  (fusão, em física, significa não apenas mistura, 
mas ainda a passagem do estado sólido ao estado líquido; de modo figura
do fala-se de estado fusional, etc.) e o caráter pouco evocativo do neolo- 
gismo défusion, desfusão.

Na ausência de um termo simétrico de mélange, mistura, decidimo- 
nos pelo par union-désunion.

A (a) Note-se que, desde que surgiu em psicanálise a hipótese de uma pulsão de agressão 
independente, fez-se sentir a necessidade de um conceito que exprimisse a sua aliança com 
a pulsão sexual; Adler fala de cruzamento pulsional (Triebverschránkung) para qualificar o 
fato de “o mesmo objeto servir simultaneamente para satisfazer várias pulsões” (6).

(1) Freud (S.), Das Ich und das Es, 1923. -  a) G.W., XIII, 270; S.E., XIX, 42; Fr., 
197-8. -  b) Cf. G.W., XIII, 270; S.E., XIX, 42; Fr., 197. -  c) G.W., XIII, 270; S.E., XIX, 
42; Fr., 197.

(2) Freud (S.), Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1933. 
G.W., XV, 111-2; S.E., XXII, 104-5; Fr., 143.

(3) Cf Freud (S.), Jenseits des Lustprinzips, 1920. -  a) G.W., XIII, 57-8; S.E., XVIII, 
53-4; Fr., 62. -  b) C f G.W., XIII, 59; S.E., XVIII, 55; Fr., 63.

(4) Freud (S.), Abriss der Psychoanalyse, 1938. -  a) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 149; 
Fr., 9. -  b) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 148; Fr., 8. -  c) C f  G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 
149; Fr., 9.

(5) Cf Freud (S.), “Psychoanalyse” und “Libidotheorie”, 1923. G.W., XIII, 233; S.E., 
XVIII, 258-9.

(6) Freud (S.), Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 215; S.E., XIV, 123; Fr., 35.

FUSÃO -  DESFUSÃO ou UNIÃO -  DESUNIÃO (DAS PULSÕES)
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G E N ITA L  (AM OR — )

= D.: genitale Liebe. — F.: amour génital. — En.: genital love. — Es.: amor geni- 
tal. — /.: amore genitale.

•  Expressão m uitas vezes usada na linguagem psicanalítica contem 
porânea para designar a form a de am or que o su je ito  alcançaria no 
aperfeiçoam ento do seu desen vo lv im en to  psicossexu al, o que supõe  
não apenas o acesso à fase gen ita l com o tam bém  a superação do com 
p lex o  de É dipo .

■ Não se encontra nos escritos de Freud a expressão “amor genital”. 
Em compensação, encontra-se neles a idéia de uma forma acabada da se
xualidade e até de uma “atitude completamente normal em amor” (1 a), 
onde se vêm unir a corrente da sensualidade e a da “ternura” (Zârtlich- 
keit). O exemplo, banal em clínica psicanalítica, do homem que não é ca
paz de desejar aquela a quem ama (mulher que ele idealiza) nem amar aque
la a quem deseja (prostituta) ilustra para Freud a sua disjunção.

A evolução da corrente sensual, descrita em Três ensaios sobre a teo
ria da sexualidade {Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) resulta na 
fase (ou organização) genital*. Com a puberdade “ ... um novo objetivo se
xual é dado e, para realizá-lo, todas as pulsões parciais cooperam, enquanto 
as zonas erógenas se subordinam ao primado da zona genital [...]. A pul- 
são sexual põe-se agora a serviço da função de reprodução” (2).

Quanto à ternura, Freud remonta a sua origem à relação mais arcaica 
da criança com a mãe, à escolha de objeto primária, na qual satisfação 
sexual e satisfação das necessidades vitais funcionam indissoluvelmente 
por apoio* {ver: ternura).

★

Em um artigo dedicado ao amor genital (3a), Balint observa que se 
fala dele sobretudo em termos negativos, exatamente como da fase pós- 
ambivalente* de Abraham, que é definida essencialmente pela ausência 
das características das fases anteriores.

Se quisermos definir positivamente o amor genital, dificilmente esca
paremos a formulações normativas e mesmo a uma linguagem francamente 209



GENITAL (AMOR - )

moralizante: compreensão e respeito pelo outro, desprendimento, ideal do 
casamento, etc.

A noção de amor genital sugere, do ponto de vista da teoria psicanalí- 
tica, um certo número de questões e observações.

1) A satisfação genital — a do sujeito, a do parceiro ou recíproca — 
não implica de modo algum que haja amor. Inversamente, não suporá o 
amor um laço que sobrevive à satisfação genital (3b)?

2) Uma concepção psicanalítica do amor, embora exclua qualquer re
ferência normativa, não deve desconhecer o que a psicanálise descobriu 
da gênese do amor.
— quanto à relação de objeto: incorporação, domínio, fusão* com o ódio (4);
— quanto aos modos de satisfação pré-genitais, a que a satisfação genital 
está indissoluvelmente ligada;
— quanto ao objeto: o “pleno amor de objeto” de que fala Freud não será 
sempre marcado pelo narcisismo originário, quer se trate do tipo de esco
lha de objeto por apoio*, quer do tipo de escolha de objeto propriamente 
narcísica? Recordemos que foi “a vida amorosa do gênero humano” que 
forneceu a Freud um motivo para introduzir o narcisismo (5).

3) O uso contemporâneo da noção de amor genital é acompanhado mui
tas vezes da idéia de uma satisfação completa das pulsões, e mesmo da 
resolução de todos os conflitos (já houve quem escrevesse: “Em suma, 
a relação genital não tem história.”) (6). A essa concepção opõe-se incon- 
testavelmente a teoria freudiana da sexualidade; vejam-se, por exemplo, 
estas linhas: “Devemos contar com a possibilidade de haver na natureza 
da própria pulsão sexual algo de desfavorável à realização da satisfação 
completa.” (1 b)

4) De um modo geral, não se confundirão na expressão “amor geni
tal” diversos planos cuja concordância não é segura — o do desenvolvi
mento libidinal, que deve levar à síntese das pulsões parciais sob o prima
do dos órgãos genitais; o da relação de objeto, que supõe a consumação 
do Édipo; e, finalmente, o do encontro singular? É impressionante, aliás, 
ver os autores que invocam o amor genital não escaparem à seguinte con
tradição: o objeto de amor é, simultaneamente, concebido como intercam- 
biável (pois que o “genital” encontra necessariamente um objeto de amor) 
e único (visto que o “genital” leva em consideração a singularidade do 
outro).

(1) Freud (S.), Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens, 1912. — a) G.W., 
VIII, 79; S.E., XI, 180; Fr., 11-12. -  b) G.W., VIII, 89; S.E., XI, 188-9; F., 19.

(2) Freud (S.), G.W., V, 108-9; S.E., VII, 207; Fr., 111-12.
(3) Cf. Balint (M.), On Genital Love, 1947. In: Primary Love and Psychoanalytic Tech- 

nique, Hogarth Press, Londres, 1952. — a) Passim. — b) — Passim.
(4) Cf Freud (S.), Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 230 ss.; S.E., XIV, 138 

ss.; Fr., 17 ss.
(5) Cf Freud (S.), Zur Einfübrung des Narzissmus, 914. G.W., X, 153 ss.; S.E., XIV, 

87 ss.
(6) Bouvet (M.). In La Psychanalyse d ’aujourd’bui, P.U.F., Paris, 1956, I, 61.
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