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Metapsicologia: a ultrapassagem de um discurso

científico na direção de uma ética trágica1

Glaucia Dunley

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Este artigo pretende apontar algumas passagens na obra e na vida de Freud que teriam
descolado a metapsicologia das exigências do discurso científico do final do século XIX
para uma metapsicologia entendida como vôo do pensamento, especulação propria-
mente dita, no que esta se confronta com objetos mais ou menos distantes ou inacessíveis
à experiência. Nem por isto este vôo especulativo deixou de ter um lastro na experiência
psicanalítica, pois se constituiu pelos paradoxos propostos pela mesma e por passagens
da vida de Freud, como sua experiência paradoxal de triunfo e mal-estar na Acrópole, em
1904. A elaboração desta experiência, apresentada por Freud no texto Uma perturbação
da memória na Acrópole, de 1936, inscreveria a metapsicologia nos domínios de uma
ética trágica.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Metapsicologia; ética; trágico; paradoxo; ultrapassagem.

 “Eu assim nascido não quero tornar-me aquele que não investiga inteiramente
o que sou”2 (Sófocles, Oidipous tyrannos, 430 a.C.)

O
termo metapsicologia – criado por Freud no início de sua obra – reve-

lou, desde cedo, seu desejo de realizar uma aventura do pensamento

referida à experiência – no caso, à experiência psicanalítica. Em um

certo momento, Freud estabeleceu esta referência em relação às condições da
experiência e não à experiência propriamente dita. Por isto, compreendo sua
elaboração essencialmente especulativa sobre a pulsão de morte, a correlativa
formulação de um segundo dualismo pulsional, assim como a reconfiguração
dos princípios que regem a vida psíquica.

Foi sem dúvida difícil para Freud efetuar as passagens que descolaram a
metapsicologia das exigências do discurso científico do final do século XIX/
início do XX, para uma metapsicologia entendida como vôo do pensamento,



Psychê — Ano VI — nº 9 — São Paulo — 2002 —  p. 93-113

94 | Glaucia Dunley

especulação propriamente dita, no que esta se confronta com objetos mais ou
menos distantes ou inacessíveis à experiência; e, portanto, afinando-se mais
com uma “ciência transcendental” do que com uma ciência da natureza. Nem
por isto este vôo especulativo freudiano deixará de ter um lastro na experiên-
cia psicanalítica, pois se constituiu pelos paradoxos propostos pela mesma.

É possível reconhecer esta concepção em sua teorização sobre a pulsão
de morte, que assume um caráter essencialmente especulativo em Além do

princípio de prazer (Freud, 1920). Neste ensaio, ele diz que nenhuma expe-
riência nos permite apreender a ação da pulsão de morte em estado puro. Esta
afirmativa evoca a elaboração de Deleuze sobre o instinto de morte em Dife-

rença e repetição (1968), quando este diz que Freud nunca havia se contenta-
do com a negatividade do conceito de repetição, uma vez que ele estava atre-
lado a um princípio positivo, transcendental, o instinto de morte, condição de
toda experiência, sem por isto constituir um a priori universal.

Desenvolvo aqui alguns aspectos em torno do que chamei desejo de es-
pecular de Freud, contextualizando-o em uma ética trágica que, segundo mi-
nha leitura, teve suas condições de pensamento criadas a partir da experiência
de desrealização da Acrópole, em 1904. Esta experiência de desamparo radi-
cal teria produzido uma inflexão no desejo de saber de Freud, transformando
seu desejo de saber movido por um ideal iluminista de crença na ciência (de-
sejo de verdade de Oidipous-Tyrannos), em uma busca dos sentidos do seu
desejo. Busca esta que Freud inicia como culpado (Oidipous-Pharmacos) e acaba
como trágico, segundo o que ele nos deixa saber no texto Uma perturbação da

memória na Acrópole, de 1936.

De acordo com essa leitura, ele transformará parcialmente as intensida-
des do sentimento de culpa em uma criação trágica – a Psicanálise – durante
um tempo de “distanciamento do divino” – de aspiração a um saber científico
à imagem do divino3 – e que se refletirá na clínica e na teorização freudiana
pelo abandono do dispositivo4 analítico como locus de um saber decifrativo
por parte do analista e rememorativo por parte do analisante, em favor de um
saber trágico sobre o desejo.

Entretanto, não só o desejo é trágico em Sófocles e em Freud. O tempo
também poderá ser articulado ao trágico. Em Freud, o tempo trágico aparece
articulado à questão da memória, embora não só a ela, como limite a uma
rememoração infinita, que seria a dos deuses, segundo Hölderlin (1994), e da
qual o homem se separa, recalcando, pois ela seria infinitamente dolorosa,
segundo Freud.



Psychê — Ano VI — nº 9 — São Paulo — 2002 —  p. 93-113

Metapsicologia | 95

Este saber trágico evidenciou-se inicialmente na elaboração de temas
que se referiam a “perturbações da memória”, que dizem respeito ao tempo,
como o déjà-vu, que aparece na adição de 1907 da Psicopatologia da vida

cotidiana – primeiro termo de uma série que engloba as sensações de já ter
ouvido, experimentado, sentido ou contado, inclusive em análise. Freud as
interpreta como sendo experiências nas quais ocorre um falso reconhecimento
da memória (1914), estando todas elas evidentemente articuladas ao recalca-
mento, marca fundante deste limite que separaria a memória humana da divi-
na, segundo uma interpretação à moda de Hölderlin. Para lembrar, este último
colocava a questão do trágico no limite, na ferida ou na cesura que evidencia o
distanciamento entre humano e divino. Significativamente, no texto da Acró-
pole, Freud associa estes “fenômenos” à desrealização, qualificando-os de po-
sitivos em relação a ela.

É interessante nos reportarmos ao que ele elabora em 1907, no texto
anteriormente referido, em uma avant-première do tema de O estranho, a
respeito do “maravilhoso e do extraordinário”. Inclui nesta categoria a “sensa-
ção” de se ter vivido algo antes, mas que não é possível recordar, tratando-se
na verdade de um juízo de reconhecimento. Não se trata, portanto, de uma
ilusão, mas de algo que, já tendo sido vivido (ou não), é impossível recordar,
pois jamais foi consciente. Esta sensação de déjà-vu corresponderia, segundo
ele, a um desejo inconsciente que leva ao falso reconhecimento.

Na adição de 1913 à Psicopatologia da vida cotidiana, a sensação do
déjà-raconté refere-se a um desejo de comunicar determinadas coisas ao ana-
lista e, ao não consegui-lo (pelo recalcamento), este relato é substituído pela
“sensação” do déjà-raconté, tal e qual uma realização de desejo. Entretanto,
em O estranho, Freud fará esta “sensação” (de estranheza) corresponder à
compulsão à repetição.

A seguir, seu Recordar, repetir e elaborar (1914) o coloca de vez na ela-
boração destes impasses da memória: “o analisante não recorda nada do es-

quecido ou recalcado mas o vive de novo. Não o reproduz como rememoração

mas o vive como ato; repete sem saber”. Este paradoxo o coloca, desde então,
na trilha da compulsão à repetição, que ele voltará a elaborar em O estranho

para, finalmente, chegar a articulá-la à pulsão de morte em Além do princípio

de prazer. Não sem antes trabalhar, nos textos de 1915, a existência de uma
pulsão sem representação, ou seja, só força.

Proponho, então, que esta elaboração se dê em um tempo trágico do seu
pensamento, que se inicia com a elaboração de temas que se referem aos limi-
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tes da memória, impostos pelo princípio de prazer. Este novo tempo, trágico,
para além deste princípio, é o tempo da repetição, no qual Freud se lança,
empreendendo a construção do paradoxo que emergiu em sua chegada à
Acrópole, sob a forma de uma perturbação da memória que, tomando a forma
de uma estranheza, levou-o a realizar uma reflexão ética. Esta construção será
feita por meio da radicalização de seu desejo de especular que, além de levá-lo
a formular a hipótese da pulsão de morte e seus correlatos, levou-o também a
configurar o superego como “imperativo categórico” (1912, 1923), o principal
responsável, dentre as estruturas psíquicas, pelo paradoxo da consciência moral
e pela inserção trágica do sujeito na cultura (Dunley, 1999).

Deste modo, elaborar escrevendo sobre o desejo de especular de Freud,
significa colocar-se de pronto no registro ético do desejo de “chegar tão longe”

(Freud, 1936), na busca de verdade sobre o desejo inconsciente. Considero
que o texto da Acrópole apresenta as condições de visibilidade necessárias
para examinar a via do desejo do analista em sua fonte. Mais precisamente, o
desejo de especular do analista Freud, fazendo emergir, como uma pedra pre-
ciosa, a articulação deste desejo a um projeto ético e estético nas vicissitudes
de sua própria análise.

Em outro momento já referido (Dunley, 1999), proponho que o texto da
Acrópole tenha o caráter de uma revisão ética naquilo que, como diz Lacan no
Seminário 7 – a ética da Psicanálise, uma revisão ética teria como parâmetro a
relação da ação com o desejo que a habita. Mais do que isso, é por Freud ter
reconhecido a natureza trágica do desejo que está no âmago da ação humana,
que sua obra deve ser aproximada de um projeto ético e não científico. É esta
compreensão da obra freudiana que me faz considerar o texto da Acrópole
como uma porta de entrada especial para uma reflexão sobre uma ética trágica
em Freud. Texto no qual ele se interroga sobre o sentido de sua ação de “che-

gar tão longe”, em uma perspectiva, diria eu, de um juízo final, no sentido de
um juízo derradeiro sobre sua ação no ocaso de sua vida. Procurei, então,
mostrar como este “chegar tão longe” por meio da criação da Psicanálise é
interpretado por ele, no texto de 1936, como a sublime-ação de seu desejo de
parricídio. Isto é, ao elaborar seu desejo de superação do pai – face não oculta
de seu desejo de parricídio – como estando implicado na desrealização da
Acrópole, Freud estaria transformando superação do pai – drama edípico, sen-
timento de culpa – em ultrapassagem – trágico, sublimação – ao interpretar
seu desejo de superação como uma transgressão efetuada pela afirmação de
seu desejo, ou “pela perseverança em seus significantes” (Didier-Weil, 1996):
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Acrópole e chegar tão longe. Estas e outras elaborações poderão ser vistas no
contexto5 maior do artigo indicado.

Ao refletir sobre o texto da Acrópole, à luz do Seminário 7, é possível
considerar com Lacan que a experiência ética não se limita a perder o que não
tem jeito de não se perder, não estando unicamente ligada a este lento reco-
nhecimento do superego e à explosão de seus paradoxos. A experiência ética
na Psicanálise é também aquela que se refere ao imperativo original “Wo es

war, soll ich werden”, no sentido daquilo que move o desejo do analista em
uma direção, na direção do desejo. Para isso, esse eu (Je) que deve advir, é o
sujeito que se interroga sobre seu desejo; e se interroga sobre isso precisa-
mente no lugar dos imperativos estranhos, paradoxais e cruéis que lhe são
impostos em sua experiência.

Inicialmente, tracejei uma relação entre as “perturbações da memória”
e a compulsão à repetição, considerando-as suas antecessoras ainda na pri-
meira tópica, na qual elas foram interpretadas por Freud como realizações de
desejo. Trata-se de um caminho teórico essencialmente fundado na experiên-
cia clínica e assim continuará, passando por Recordar, repetir e elaborar (1914),
chegando até as manifestações clínicas ou simplesmente as manifestações
observáveis da compulsão à repetição, articuladas à pulsão de morte no texto
de 1920 – a repetição dos jogos infantis, os sonhos dos pacientes com neurose
traumática.

Entretanto, considero que uma abordagem dos princípios freudianos que
regem o aparelho psíquico seria mais pertinente para destacar o desejo de
especular de Freud e suas articulações a uma ética trágica. Em outras pala-
vras, Freud foi capaz de lançar luz nos subterrâneos da ética e da moral a
partir de sua metapsicologia. Não me parece gratuita a utilização de nomes
como princípio de prazer, princípio de realidade, princípio de nirvana, que
fazem apelo de imediato a categorias éticas ou filosóficas. Ou seja, uma me-
tapsicologia, sobretudo em sua vertente econômica, que permite esclarecer
uma possível gênese da ética freudiana, essencialmente singular e transgressiva
e, portanto, contraposta à moral como código estabelecido.

Lacan, no seminário A ética da Psicanálise, diz que Freud deve ser in-
cluído na série dos éticos; e não apenas incluído, mas que ele deve ser reco-
nhecido como aquele que nos deu os meios de avançar na essência do proble-
ma moral. E isto ele o teria feito por meio de sua concepção do princípio de
prazer/princípio de realidade, ao nos dizer, em última instância, que o objeto é
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perdido para sempre, já que das Ding, a mãe como objeto de satisfação inces-
tuosa, estaria vedada, interditada para sempre – “ancestralmente vedada”,
como nos diz explicitamente Freud no texto da Acrópole, ao aludir à interdição
de superar o pai como estando relacionada a uma interdição ancestral do in-
cesto e do parricídio. Assim, continua Lacan, das Ding deve ser identificada
com a tendência a reencontrar e que esta é a mesma direção em que já se
move o princípio de prazer.

Entretanto, gostaria de propor que foi por meio da especulação sobre a
pulsão de morte, que Freud pôde “chegar tão longe” na “essência do problema

moral”, o que lhe teria permitido deixar implícita inclusive uma diferenciação
entre moral e ética, por meio do superego, tema que foi desenvolvido no texto
já referido (Dunley, 1999).

A teorização sobre a pulsão de morte e as implicações que ela teve sobre
a sua concepção do superego teria permitido a Freud, durante este intervalo
que chamei de tempo trágico da obra freudiana, construir uma questão guiada
pela experiência paradoxal de triunfo e condenação, ocorrida em 1904. Ou
seja, sobre a experiência de satisfação pela realização do desejo de “chegar tão

longe” e de angústia por ter transgredido “algo ancestralmente vedado”. É
então uma questão ética. Lembro aqui que o herói trágico de Sófocles é sem-
pre vencedor e perdedor. É também uma questão trágica.

Para caminhar na direção desta especulação de Freud sobre a pulsão de
morte, tomo como fio condutor algumas das formulações metapsicológicas que
a antecederam, e que lhe são correlatas, além de correlatas entre si, e que são
precisamente os princípios freudianos. Este caminho servirá inclusive para
evidenciar finalmente o descolamento da metapsicologia de um discurso cien-
tífico6 na direção de um discurso especulativo7, desejo de Freud, pelo que ele
próprio diz na carta a Fliess de 02/04/1896: “Espero que queira prestar aten-

ção a algumas questões metapsicológicas (...). Nos meus anos de juventude a

nada aspirei tanto como ao conhecimento filosófico e estou a realizar esse

sonho passando da medicina à psicologia”.8

Parece-me evidente que esta Psicologia a que Freud se refere é a metap-
sicologia, ou seja, uma psicologia que ele funda para além da consciência9,
distinguindo-a das psicologias clássicas. Segundo Le Gauffey (1996), ao colo-
car o prefixo meta – de metafísica –, Freud queria deixar claro que se tratava
de transpor algo até então intransponível: a consciência. Assim, uma psicolo-
gia que leve em conta o inconsciente deve se chamar meta. E não super (psi-
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cologia), onde estaria implícito um ideal clássico de acabamento e completude.
Segundo este autor, o projeto metapsicológico seria talvez o melhor testemu-
nho da tensão existente na obra de Freud – entre um acabamento conceitual,
que permitiria à Psicanálise alcançar um certo Olimpo da cientificidade; e um
inacabamento conceitual – constituindo, com isso, um traço fundamental de
seu objeto.

Antes de abordar alguns aspectos que estariam envolvidos na passagem
da metapsicologia freudiana de um registro científico para o registro
especulativo propriamente dito, por meio dos princípios freudianos e da for-
mulação da pulsão de morte, considero importante me reportar a uma elabo-
ração, baseada em Detienne e Vernant (1974), destacando o elo entre a Psica-
nálise e as origens gregas da cultura ocidental. Ela versa sobre as duas espo-
sas de Zeus: Metis (mãe de Atena), possuidora de um saber conjuntural, instá-
vel e múltiplo, relacionado a um tempo contínuo e criador; e Themis, detento-
ra de um saber que se relaciona à ordem estabelecida, à estabilidade e à con-
tinuidade ou, mais simplesmente, ao saber como verdade, à episteme. Ou seja,
estas duas divindades funcionariam como duas potências solidárias e não-
antagônicas, na construção da supremacia de Zeus.

Seria possível articular esta dualidade mitológica às formas do pensa-
mento filosófico grego – um voltado para o devir, implicando em ameaça para
toda ordem instituída (a metis de Atena), e que foi recalcado pelos filósofos a
partir do século V a.C., em favor de uma metafísica do ser e do imutável (triun-
fo de Themis).

 Freud, helenista, não só reconheceu esta forma de inteligência ou de
saber grego, a metis, como se valeu de sua potência para a construção do
pensamento psicanalítico – um movimento ou tensão entre um saber estável,
que ele constituía a partir de outros saberes e de suas próprias elaborações; e
um saber instituinte, instável, que o fazia rever posições, especular, chegando
cada vez mais longe.

Esta pequena elaboração adquire aqui todo um sentido, que me permiti-
rá falar de uma metapsicologia que se desprenderá pouco a pouco (e após o
acontecimento na Acrópole) de seu caráter científico. Pois, quando Freud che-
gou à Acrópole (ao Olimpo), em 1904, ele não transformou sua chegada na
última pedra da construção do saber psicanalítico como um templo da

completude. Pelo contrário, a desrealização da Acrópole abalroou seu saber
sobre um inconsciente (apenas) determinativo, acirrando seu desejo e sua ur-
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gência em especular sobre aquele acaso que introduziu a dimensão da pulsão
como força não representada no psiquismo.

Partindo agora para uma apresentação dos princípios freudianos, ten-
tando mostrar, por meio de sua problematização, a mudança do conceito funda-
mental da Psicanálise de inconsciente para pulsão, assim como o último
dualismo pulsional.

A experiência da Acrópole apresentou para Freud este mau encontro
entre o pulsional e a ordem psíquica, entre o real e o simbólico, transformando
o excesso pulsional em uma exigência de trabalho, de simbolização ou, mais
ainda, de elaboração, inclusive teórica. A desrealização teria desmantelado a
hipótese de um inconsciente determinativo, apresentando para Freud as no-
vas condições da experiência humana à luz da Psicanálise. Ou seja, um
psiquismo subjugado ou à mercê da força pulsional, transformada então em
acaso instituinte do psiquismo e responsável pelo seu indeterminismo.

Assim, se como assinala Birman (1993), a pretensão de cientificidade da
Psicanálise se manteve enquanto ela esteve ligada a uma teoria das represen-
tações psíquicas – instituindo-a inclusive como uma ciência do determinismo
psíquico centrado em um inconsciente completamente representado e, por-
tanto, no registro clínico da interpretação – e que isto teria se dado até os anos
quinze, seria possível pensar que a fratura, a ferida deste ideal científico tenha
se dado na experiência da Acrópole. O fato de que a virada só tenha se esboça-
do cerca de dez anos depois com o enunciado de que a pulsão seria o conceito
fundamental da Psicanálise, seguida pela formulação de uma modalidade de
pulsão sem representação (1915) e a enunciação de um novo dualismo pulsional
(1920), não impede que estas formulações sejam efeitos dessa experiência de
apresentação, à qual se somaram, evidentemente, os impasses clínicos causa-
dos pelo impacto da transferência, pela compulsão à repetição, assim como as
atrocidades da primeira guerra. Entretanto, estas últimas se referem ao cará-
ter destrutivo e aniquilador da pulsão de morte com seu retorno direto ao
inanimado, que eu não estou aqui privilegiando.

Partindo agora para uma apresentação dos princípios freudianos, procu-
ro mostrar, por meio de sua problematização, a mudança do conceito funda-
mental da Psicanálise de inconsciente para pulsão, assim como o último
dualismo pulsional. É importante colocar que, ao fazer esta abordagem, estou
ciente das imprecisões e das contradições que eles parecem conter. Prefiro
considerá-las como deslizamentos – e não deslizes –, que podem ser atribuí-
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dos às diferentes exigências teóricas às quais Freud tentou responder na sua
passagem do primeiro ao segundo dualismo pulsional, afirmando por meio
deles as relações paradoxais que os princípios que regem o funcionamento
psíquico – acrescidos do princípio de nirvana – passaram a estabelecer com as
pulsões na segunda tópica. Segundo o que venho elaborando, este caráter pa-

radoxal expresso nas novas relações estaria implicado radicalmente no pensa-

mento trágico freudiano.

O princípio de constância12 está na base da economia freudiana, monta-
da com Breuer, no início da década de noventa, quando ambos estudavam a
histeria. Neste início, ele comparece como sendo o princípio que regeria o
funcionamento do aparelho psíquico por meio da manutenção de uma quanti-
dade constante de excitação.

Ao colocar na base de sua economia uma lei da constância, Freud se
curvava às exigências dos meios científicos de sua época, que preconizavam
que fossem estendidos à Psicologia e à Psicofisologia os princípios mais gerais
da Física, uma vez que estes princípios estariam na base de toda ciência.

Em 1895, em Projeto para uma psicologia científica, Freud propõe um
princípio de inércia neuronal, segundo o qual – diferentemente do princípio da
constância – os neurônios tenderiam a se esvaziar completamente da quanti-
dade de excitação. Quando mais tarde volta a supor a existência de uma ten-
dência para a constância, vê nela uma modificação desta tendência à inércia,
que acaba por manter tão baixa quanto possível o nível de excitação.

Segundo Freud, no capítulo VII de A interpretação dos sonhos, o proces-
so primário é regulado pelo princípio da inércia, constituindo um processo que
é caracterizado por um escoamento sem barreiras da quantidade, por um “des-

locamento fácil”, ocasionando uma livre circulação de sentido. Este processo
estaria então no extremo oposto da manutenção da constância. Quando o ego
instaura as ligações, impedindo a descarga absoluta, ele o faz para manter a
energia psíquica em um nível mais elevado e para constituir um conjunto de
representações (núcleos do ego), em que há de se manter um nível constante
de investimento.

No mesmo capítulo VII de A Interpretação dos sonhos, Freud desenvolve
a hipótese de um princípio de desprazer que regula o processo psíquico primá-
rio, tendendo a evitar o acúmulo de excitação, mantendo-o tanto quanto pos-
sível livre dela. Este princípio regularia o funcionamento do sistema incons-
ciente. Já o pré-consciente, que pressupõe investimentos constantes, exige
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conseqüentemente uma elevação do nível de excitação e uma constância do
mesmo. Mais tarde, em Os dois princípios do funcionamento mental (1912),
estes dois modos de funcionamento dos sistemas inconsciente/pré-conscien-
te-consciente serão articulados ao princípio de prazer e princípio de realidade,
respectivamente.

Para resumir, pode-se dizer que, até agora, havia duas tendências: uma
que corresponderia ao princípio de prazer e que faria baixar até zero a quanti-
dade de excitação; outra, que corresponderia ao princípio de realidade e que
faria a manutenção da constância, assegurando deste modo a continuidade
dos investimentos.

Em Além do princípio de prazer (1920), acentuam-se as contradições ou
expressões dos deslizamentos em curso. Somente aí Freud formula explicita-
mente um princípio de constância, mas ele o faz equivaler ao princípio de
prazer ao considerar a tendência à redução absoluta como equivalente da ten-
dência à constância.

Sendo que a tendência para a redução absoluta, isto é, para zero, rece-
berá em O problema econômico do masoquismo (1924), o nome de princípio
de nirvana13 e será considerada fundamental, sendo os outros princípios con-
siderados como meras modificações dele. Não seria ele uma reedição do prin-
cípio de inércia postulado no Projeto, sem sua roupagem científica?

É interessante observar que, nesse ensaio, embora não se pareça ver em
ação mais do que uma única tendência (a do princípio de nirvana, ou seja, uma
tendência que visa a extinção total ou o retorno direto ao inanimado), Freud
introduz no nível das pulsões um dualismo fundamental e irredutível: as pulsões
de morte, cujo fim (Ziel) é a redução absoluta das tensões (ou seja, o retorno
direto ao inanimado) e as pulsões de vida, cujo alvo, contrariamente às outras,
é manter e criar unidades vitais que pressupõem um nível elevado de tensão.

Pode-se, assim, bordejar o caminho percorrido por Freud desde a utiliza-
ção do princípio da constância, juntamente com Breuer, até este momento
(1924), em que o emprego do termo nirvana, com toda sua ressonância filosó-
fica, nos levará à idéia de que Freud havia descolado a metapsicologia da
cientificidade imposta pela sua própria formação e pelas exigências da época,
transpondo-a para um plano especulativo de seu pensamento.

Procurarei mostrar, com um pouco mais de detalhes, a trama especulativa
montada por Freud em Além do princípio de prazer, em torno da articulação da
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pulsão de morte com a compulsão à repetição; assim como uma breve incur-
são em O problema econômico do masoquismo, quando ele faz, no início do
ensaio, uma retrospectiva dos princípios, introduzindo o de nirvana. Antes,
entretanto, gostaria de evocar alguns enunciados feitos por Freud em O estra-

nho (1919).

Neste texto, ele diz que a atividade psíquica encontra-se dominada por
um automatismo ou uma compulsão à repetição, inerente à essência das
pulsões, que é provida de poderio suficiente para se sobrepor ao princípio de
prazer. Será sentido como estranho (ou angustiante estranheza) tudo que for
capaz de evocar esta compulsão à repetição. Diz ainda que o Heimlich se torna
Umheimlich, quando se relaciona com a repetição como automatismo, com o
complexo de castração, com a magia e outros. Neste ensaio, Freud ainda não
articula a compulsão à repetição à pulsão de morte.

Em Além do princípio de prazer, Freud nos diz que levará às últimas
conseqüências a idéia de que todas as pulsões procuram reconstruir um esta-
do anterior e que seu alvo é um estado antigo, inicial, que o inanimado aban-
donou uma vez e para o qual tende, por meio de todos os rodeios14 da evolu-
ção, podendo-se dizer então que a meta de toda vida é a morte.

Por meio desta formulação e de outras que destaco adiante, considero
que, neste ensaio, Freud trava uma ampla discussão entre os princípios15 e a
força pulsional, durante a qual ele retomará enunciados anteriores, modifican-
do-os para atender a esta nova exigência teórica, que será a formulação da pulsão
de morte. Mais do que isso, ele coloca questões fundamentais, que partem desta
nova configuração: o princípio de prazer estaria a serviço da pulsão de morte?
Qual seria a relação deste princípio com a compulsão à repetição?

Além destas questões – que ele propõe explicitamente – delineiam-se
outras, como por exemplo: qual a relação entre pulsão e princípio? A pulsão
como Dräng exige a criação de um princípio na obra freudiana?

Segundo Freud, neste ensaio, a pulsão seria uma tendência própria do
organismo vivo, visando à reconstrução de um estado anterior que o inanima-
do teve que abandonar sob o influxo de forças externas perturbadoras. Entre-
tanto, é evidente a ambigüidade com que ele usa o termo tendência, empre-
gando-o tanto para definir pulsão quanto princípio.

De acordo com Lalande (1993), tendência é a característica daquilo que
tende para um fim; é também potência de ação dirigida em um sentido defini-
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do, mas que não se atualiza ou pelo menos não se atualiza completamente.
Estas definições me fariam colocar o termo tendência a serviço das pulsões e
princípio como proposição ou premissa fundamental, cujo lugar lógico pode
estar particularmente exposto a mudar no curso da evolução científica. Isto,
aliás, poderia ser inserido na argumentação realizada por Freud no início de
Pulsões e seus destinos, quando ele trata da construção paulatina dos concei-
tos fundamentais de uma ciência. Vai se tornando nítida, nesse texto, a corre-
lação necessária entre determinados princípios freudianos e o dualismo
pulsional que lhes está adscrito.

Deste modo, Freud trataria de um novo dualismo pulsional – pulsões de
vida e pulsões de morte – extraindo, pouco a pouco, a idéia de um princípio de
nirvana, à moda de um uso transcendental do conceito de pulsão, mas que ele
só nomeará como tal em O problema econômico do masoquismo. Empreguei
uso transcendental do conceito de pulsão, pois me parece que Freud e utiliza o
caráter conservador das pulsões, para aplicá-lo fora dos limites da experiência
psicanalítica, relacionando-o com a vida em geral e em si. Haja visto a formu-
lação que ele propõe e à qual já me referi a respeito da tendência de todas as
pulsões para reconstruir um estado anterior, ou seja, para realizar, em última
instância, o retorno ao inanimado. Esse retorno16 se faria então organizar pelo
princípio de nirvana, proposição última e fundamental que sustenta este novo
dualismo e que colocará a especulação psicanalítica a serviço da análise do
vivo e não mais apenas da análise cientificista das relações entre princípio e
força em um aparelho psíquico isolado. Mais do que a serviço da análise do
vivo, eu diria que a relação entre o princípio de nirvana e o novo dualismo
pulsional permitirá a Freud estabelecer, à luz da Psicanálise, a relação entre “a
vida e o destino”.

Logo no início de Além do princípio de prazer, Freud tece considerações
sobre o princípio de prazer como aquilo que regula a direção ou tendência dos
processos anímicos para alcançar uma diminuição da tensão. Tal tendência

seria originada assim, a partir de uma tensão desprazerosa, e culminaria na
liberação da tensão (do desprazer) e na conseqüente produção de prazer. Diz
então que, ao introduzir esta hipótese na análise dos processos anímicos, ele
introduziu o ponto de vista econômico. Comenta que uma exposição que reú-
na os aspectos tópico, dinâmico e econômico é a mais completa que se possa
fazer até o momento e que ela merece receber o nome de metapsicologia.

Ao dizer que os fatos que o levaram a afirmar que a vida psíquica é
regida pelo princípio de prazer se baseiam também na hipótese de que uma
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das tendências do aparelho anímico é a de conservar o mais baixo possível –
ou pelo menos constante – a quantidade de excitação nele existente, Freud
assinala que o princípio de prazer deriva do princípio de constância, que é, por
sua vez, um caso especial do princípio da tendência à estabilidade de Fechner.

Quando Freud observa, na clínica, o sonho dos pacientes com neurose
traumática e o jogo do fort-da de seu neto, coloca-se a questão de como pode-
ria estar de acordo com o princípio de prazer o fato de que o menino repetisse
como um jogo o acontecimento penoso para ele. A mesma coisa para os so-
nhos de repetição.

A partir destas análises, Freud diz que é possível suspeitar que o impulso
para elaborar psiquicamente algo impressionante ou penoso – conseguindo, as-
sim, o domínio desta situação penosa – possa acontecer primária e independen-
temente do princípio de prazer. Surpreendentemente, mais adiante, ele diz que,
sob o domínio do princípio de prazer, existem meios e caminhos suficientes para
converter o acontecimento desprazeroso em objeto de elaboração.

Após fazer uma breve retrospectiva sobre a técnica psicanalítica, Freud
encaminha a questão da compulsão à repetição (Wiederholungswang) na trans-
ferência, lembrando que é um erro atribuir ao inconsciente a resistência en-
contrada na análise, assim se referindo às relações entre resistência e compul-
são à repetição, no ensaio de 1920:

“O inconsciente, isto é, o recalcado, não apresenta resistência nenhuma ao
trabalho analítico, pelo contrário, a tendência é que ele se abra para a cons-
ciência... A resistência procede dos mesmos extratos e sistemas superiores
da vida psíquica que levaram a cabo anteriormente o recalcamento... A
resistência parte do ego do analisante e a compulsão à repetição deve ser
atribuída ao recalcado... É indiscutível que a resistência do ego (consciente
e inconsciente) se acha a serviço do princípio de prazer, pois se trata de
evitar o desprazer que seria causado pela chegada do recalcado à consciên-
cia” (Freud, 1920, p. 2514).

Neste momento, ele coloca a questão de qual seria a relação do princípio de
prazer com a compulsão à repetição, na qual se manifesta a energia do recalcado.

Após observar o destino dos homens, a conduta na transferência, os
sonhos dos pacientes com neurose traumática e a repetição dos jogos infan-
tis, Freud diz que é possível realmente supor uma compulsão à repetição na
vida anímica, que vai além do princípio de prazer. Na verdade, logicamente,
seria aquém.
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Parte, então, para trabalhar a relação do princípio de prazer com a com-
pulsão à repetição, ao dizer que o ego, responsável pela resistência na transfe-
rência, chama em seu auxílio a compulsão à repetição.

A ligação da excitação no aparato psíquico é um trabalho preliminar que
se efetua independentemente do princípio de prazer. Só depois da ligação das
excitações pode impor-se, sem obstáculo, o reinado do princípio de prazer. A
compulsão à repetição inclusive permite que essas ligações sejam efetuadas.

Depois destas observações, Freud formula uma outra questão funda-
mental: de que modo é feita a conexão entre o pulsional e a compulsão à repe-
tição? Dá então uma nova definição de pulsão, baseada na idéia de um caráter
geral das pulsões, não muito bem conhecido até agora, pois uma pulsão seria
uma tendência própria da matéria orgânica viva para reconstruir um estado
anterior. Comenta que esta é uma definição completamente diferente das apre-
sentadas até então e que causa estranheza, por dar à pulsão um caráter con-
trário ao de impulsionar e modificar a evolução.

Quanto às pulsões de auto-conservação ou do ego, Freud afirma que se
trata de pulsões parciais e que estão relacionadas com a idéia paradoxal de
que, embora o fim da vida seja a morte, o organismo vivo se rebela energica-
mente contra perigos que poderiam tornar mais curtos os caminhos para seu
fim vital – a morte. Mas as coisas não se passam exatamente assim. As pulsões
sexuais seriam responsáveis pela união e conservação das células germinativas
(potência imortal), opondo-se assim à morte da substância viva. Entretanto,
Freud diz que elas são conservadoras, no mesmo sentido que as outras, pois
conservam a vida por mais tempo e voltam a um estado anterior. Trata-se das
pulsões de vida. Então, este caráter conservador da vida aqui estaria relacio-
nado a retardar a morte.

Aos poucos, ele chega a formular que havia chegado a distinguir dois
grupos de pulsões: as que querem levar a vida até a morte e outras, as sexuais,
que aspiram à continuação e à renovação da vida.

“Com o estabelecimento da libido narcisista e a extensão do conceito de
libido à célula isolada, a nossa pulsão sexual converteu-se em Eros que
tenta aproximar e manter reunidas as partes da substância animada (...). A
especulação atribui a Eros uma atuação desde o início da vida como ‘pulsão
de vida, oposta à pulsão de morte’, surgida da animação do anorgânico, e
tenta esclarecer o mistério da vida pela formulação destas duas pulsões
que desde o princípio de tudo lutam entre si” (Freud, 1920, p. 2534).
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Em seguida, Freud recoloca a transformação de seu primeiro dualismo –
pulsões do ego e pulsões sexuais – para o segundo, passando pela formulação de
que uma parte das pulsões do ego era também de natureza libidinosa ou erótica
e que lhe haviam tomado o próprio ego como objeto. Ficava, então, desmancha-
do o dualismo entre pulsões do ego e pulsões sexuais, já que o grupo de pulsões
sexuais ou eróticas deveria englobar também as pulsões do ego.

Em sua conclusão, Freud observa que, se é realmente uma característica
geral das pulsões querer reconstituir um estado anterior, não deve ser uma
surpresa o fato de existirem tantos processos independentes do princípio de
prazer. Entretanto, o que escapa ao princípio de prazer não significa necessa-
riamente estar contra ele, mas que, lamentavelmente, por meio deste estudo,
ele ainda não havia conseguido resolver o problema em que havia se lançado e
que era de determinar a relação dos processos de repetição com o domínio do
princípio de prazer. Apesar disto, é neste momento que ele tenta separar fun-

ção e tendência “mais decididamente do que nunca”, ao dizer que o princípio
de prazer será então uma tendência a serviço de uma função encarregada de
despojar o aparato anímico de suas excitações, mantendo constante a quanti-
dade de excitação ou conservando-a nos menores níveis possíveis.

É neste momento que Freud mais se aproxima da “solução” deste pro-
blema, pois ao fazer equivaler o princípio de prazer (que tenderia à descarga
absoluta) ao princípio de constância, ou, no mínimo, englobando as duas ten-

dências sob o único nome de princípio de prazer, ele estaria propositadamente
criando as condições para a formulação de um outro princípio. Isto tomaria
todo o seu sentido, quando ele diz que esta função, à qual o princípio de prazer
estaria submetido, tomaria parte na aspiração mais geral de todo o animado,
que seria a de retornar à quietude do mundo anorgânico.

Entretanto, neste ensaio ele não falará de um outro princípio, mas con-
cluirá dizendo que as pulsões de vida aparecem em nossa vida psíquica como
elementos perturbadores, trazendo incessantemente o aumento de tensão, cuja
descarga será sentida como prazer, enquanto que as pulsões de morte pare-
cem efetuar silenciosamente seu papel; e, finalmente, que o princípio de pra-
zer parece encontrar-se a serviço das pulsões de morte.

Será em 1924, em O problema econômico do masoquismo, que Freud
dará continuidade à exploração do paradoxo da vida anímica: este consistiria
na existência de numerosos processos que levariam ao desprazer, embora o
psiquismo fosse regido pelo princípio de prazer, o guardião da vida anímica,
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que velaria pela evitação do desprazer e pela conservação do prazer. Parte
então para uma tentativa de diferenciar níveis de tensão – que podem ser altos
e prazerosos – de prazer ou de desprazer, dizendo que além do fator quantita-
tivo deverá se juntar um fator qualitativo, ainda ignorado.

Desta vez, a figura argumentativa do paradoxo é o masoquismo, en-
quanto que, em Além do princípio de prazer, os impasses clínicos trazidos
eram os sonhos dos pacientes com neurose traumática e os jogos infantis.

Assim, segundo as palavras de Freud, o fato de que a dor e o desprazer
deixem de ser um alarme e possam constituir um fim, significa que o guardião
da vida anímica foi narcotizado.

Trata-se, então, de continuar investigando as relações do princípio de
prazer com o novo dualismo pulsional – pulsões de vida e pulsões de morte –
que ele havia estabelecido em Além do princípio de prazer, em termos de uma
provável submissão do princípio de prazer às pulsões de morte17.

Diz, então, que tomará emprestada de Barbara Low a denominação que
esta havia dado à tendência do aparato anímico de “anular a quantidade de

excitação ou de mantê-la em níveis pouco elevados”, ou seja, o princípio de

nirvana. De modo que ele identifica inicialmente o princípio de prazer ao prin-
cípio de nirvana, dizendo que isto significaria que o princípio de nirvana – tal
como o princípio de prazer em Além do princípio de prazer – atuaria completa-
mente a serviço das pulsões de morte, cujo fim é conduzir a vida instável à
estabilidade do estado anorgânico e cuja função seria a de impedir que as
pulsões de vida perturbassem o fim último da vida (a morte).

Segundo ele, esta submissão (completa) do princípio de prazer às pulsões
de morte não pode ser exata, pois haveria tensões prazerosas que, ao serem
extintas pela tendência expressa pelo princípio de nirvana, não estariam a
serviço das pulsões de morte, mas sim de Eros. Freud não diz exatamente isto,
mas o deixa nas entrelinhas, o que se confirma quando ele diz que o princípio
de prazer é distinto do princípio de nirvana e que é o resultado de uma
transformação do princípio de nirvana nos seres vivos. Esta transformação
teria sido realizada por Eros, “conquistando deste modo, ao lado das pulsões

de morte, a função de regular os processos de vida”.

Freud nos diz que surgem, assim, relações muito interessantes: “O prin-

cípio de nirvana expressa a tendência das pulsões de morte; o princípio de

prazer representa a aspiração da libido; e a modificação deste último princípio

em princípio de realidade corresponde à influência do mundo exterior”.
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Freud, logo em seguida, afirma que nenhum destes princípios é anulado
propriamente pelos demais e que, em geral, coexistem os três “harmonica-
mente”, embora em certas ocasiões surjam conflitos provocados pela diferen-
ça em seus fins respectivos.

Gostaria de destacar que não é nada simples a problematização em tor-
no dos princípios, tendências e pulsões empreendida por Freud ao longo de
sua obra. Como disse anteriormente, a partir da segunda tópica acentuaram-
se os enunciados paradoxais, a propósito dos quais o texto O problema econô-

mico do masoquismo é exemplar. Se em um certo momento do texto, como
acaba de ser visto, Freud sugere uma autonomia entre princípio de prazer e
princípio de nirvana, em outro ele afirma a hegemonia de Tanatos sobre Eros18,
passando por inter-relações entre princípios e pulsões, como no caso de seu
questionamento inicial nesse ensaio sobre a submissão do princípio de prazer
às pulsões de morte.

Quanto à reafirmação de Freud, ainda neste ensaio, de que “após todas

estas reflexões não é possível deixar de considerar o princípio de prazer como

guardião da vida”, é preciso dizer que ela adquire agora uma outra ressonân-
cia, diferente da que ajudaria a esclarecer a problemática das relações que
nossa doença e nossa saúde, de nossa perdição, e de concepção inicial deste
princípio, como pedra angular da economia freudiana. Embora continue sendo
o guardião da vida, no sentido de que é o resultado da ação de Eros como força
que aspira à vida e, portanto, herdeiro dela, ele terá que se haver com uma
potência antagônica, poderosa, antes inexistente: a pulsão de morte.

Resta-me dizer, para finalizar, que é nessa relação indecidível entre Eros
e Tanatos, que Freud faz brilhar a possibilidade do novo e a esperança.

Notas

1. Este escrito é parte do livro O silêncio da Acrópole – Freud e o trágico – Uma ficção psica-
nalítica, publicado em outubro de 2001 pelas Editoras Fiocruz e Forense Universitária, Rio
de Janeiro.

2. Fala de Édipo em Édipo-Rei (Oidipous-Tyrannos), Sófocles, apud Hölderlin, 1994 (ver ref.
bibliogáficas).

3.  É interessante lembrar que em O futuro de uma ilusão (1927), Freud se refere à experiên-
cia de desrealização da Acrópole como estando relacionada “às peculiaridades do lugar”.
Ou seja, com o templo do saber erigido para o culto de Palas-Atenas.
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4.  Dispositivo aqui pretende tomar o sentido de dispositivo científico ou experimental; assim
como a rememoração tomaria o lugar de uma verificação da hipótese do analista. Stengers
e Chertock, O coração e a razão, 1989 apud Birman,1994.

5. Este aspecto encontra-se desenvolvido no livro O silêncio da Acrópole – Freud e o trágico –
Uma ficção psicanalítica, conforme nota 1.

6. Considero algumas definições dadas por A. Lalande em seu Vocabulário técnico e crítico da
Filosofia (p. 154-160), em torno de ciência e científico: “forma de conhecimento e de inves-
tigação com um suficiente grau de unidade, de generalidade, capaz de trazer aos homens a
que ela se consagram conclusões concordantes que resultam de relações objetivas que se
descobrem gradualmente e que se confirmam por meio de métodos de verificação defini-
dos(...). Kant considera como ciência aquilo que é objeto de uma certeza apodíctica e a
define de modo geral como sendo qualquer doutrina que forme um sistema, ou seja, qual-
quer conjunto de conhecimentos ordenado segundo princípios (...). Diz-se também que é
científico o método seguro no qual se pode confiar, de uma verdade (científica) que se julga
solidamente estabelecida por meio de provas válidas”.

7. Considero igualmente a definição dada por Lalande (p. 326) sobre especulativo: diz respei-
to aos objetos inacessíveis à experiência. Por esta característica, o conhecimento especulativo
opõe-se ao conhecimento da natureza.

8. Freud. Los orígens del psicoanalisis: Carta a Fliess, de 10/03/1898, in Obras completas,
Madri, Ed.Nueva, 1973, tomo. III, p. 3598; já a primeira utilização do termo foi feita na
carta de 13/02/1896, p. 3541.

9. Le Gauffrey, Metapsicologia (1996, p. 338).

10. Evidentemente, isto não se refere ao discurso especulativo totalizante, próprio de uma
certa metafísica à qual Freud tinha horror. Razão esta que o fazia desejar, com a sua meta-
psicologia, reabilitar a metafísica por meio de uma formalização “científica”.

11. Segundo Hölderlin, em Reflexões, p. 198, o nefas é o que coloquei como epígrafe: “Eu
assim nascido não quero tornar-me aquilo que não investiga inteiramente o que sou” e
encarnaria este movimento de Édipo (e de Freud) em direção do divino e do saber divino,
respectivamente, até a virada de Édipo (de Oidipous-Tyrannos para Oidipous-Pharmacos) e
de Freud (de igual aos deuses para um Freud culpado e desamparado). Esta virada se pro-
cessaria respectivamente na discussão entre Édipo e Tirésias e na desrealização da Acrópole.

12. De onde derivou-se igualmente o princípio da estabilidade de Fechner.

13. “Nirvana: termo sânscrito popularizado por Schopenhauer. Diria respeito a um estado de
libertação intelectual e afetiva que se obtém renunciando ao querer viver, aos interesses da
própria individualidade e às ilusões da sensação (...). Nirvana quer dizer extinção” (Lalande,
1993, p. 732).

14. Mais adiante, ele diz que os rodeios são os fenômenos vitais (p. 256) de prazer, de realida-
de, do nirvana.

15. O princípio de nirvana só será proposto em O Problema econômico do masoquismo (1924).

16. “O princípio de prazer parece encontrar-se a serviço das pulsões de morte” (Freud, 1920).
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17. Em El problema económico del masoquismo, Freud afirma que nos seres vivos pluricelulares
a libido esbarra com as pulsões de morte ou de destruição nele dominantes e que tende a
decompô-los e a conduzi-los ao estado de estabilidade anorgânica.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This paper intends to point out some passages in Freud’s life and work which would have
separated metapsychology from the exigencies of the prevailing scientific discourse at the
end of the nineteen century towards a metapsychology understood as a flight of thought,
thorough speculation, where it confronts itself with objects more or less distant or inaccessible
to experience. Nevertheless, this theorical flight has always had its ballast in the
psychoanalytic experience, and was constituted by the paradoxes proposed by the latter,
as well as by a special passage in Freud’s own life: his “paradoxal reaction”, justaposing
thriumph and malaise, in the Acropolis in 1904.The perlaboration of this experience,
presented in his text A disturbance of memory in Acropolis (1936) would have inscribed
metapsychology in the domains of a tragic ethics.
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