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RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Neste trabalho retomamos o texto sobre a Verneinung, articulando-o com o conceito de
pulsão de morte. À luz dos comentários de Jean Hyppolite, analisamos o papel exercido
pela negação sobre a atividade intelectual e a constituição do sujeito. Indagamos tam-
bém os motivos que teriam levado Freud a identificar as pulsões de destruição como
causa da negação, não mencionando explicitamente a pulsão de morte nesse contexto.
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Metapsicologia; pulsão de morte; pulsão de destruição; denegação; subjetivação;
simbolização.

Apresentação

O artigo sobre a Verneinung é considerado pelos pesquisadores da causa
freudiana como um dos textos mais concisos e complexos da literatura
psicanalítica. Em menos de seis páginas e com base no conceito de

denegação, Freud (1925) apresenta uma hipótese radical acerca da constitui-
ção do sujeito e das origens do pensamento. Nesse contexto, a função intelec-
tual será entendida como efeito de uma operação originária de expulsão e de
introjeção, cuja continuidade lógica funda o símbolo da negação e marca o
surgimento do sujeito, mediante a passagem da ordem pulsional para o uni-
verso do sentido. Segundo um dos maiores especialistas em Hegel, o filósofo
francês Jean Hyppolite (1989), a suspensão – Aufhebung – do real para o ra-
cional, implícita na postulação da denegação, seria ilustrativa do permanente
desejo de Freud de tentar estabelecer uma articulação, no âmbito da teoria
psicanalítica, entre a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Articulação
que, em termos metapsicológicos, é representada, de modo paradigmático,
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pela idéia de pulsão – conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico. Nesse
sentido, a pulsão de morte, como pura potência intensiva, ao produzir efeitos
sobre o psíquico, é exemplar desse enlace, nunca plenamente resolvido mas
permanentemente atualizado entre o psíquico e o somático.

Neste trabalho, pretendemos retomar o artigo de Freud sobre a
Verneinung, relacionando-o com a questão do pulsional, particularmente com
o conceito de pulsão de morte. À luz dos comentários de Jean Hyppolite pro-
curaremos entender o papel exercido pela denegação – concebida como suce-
dânea do mecanismo da expulsão – sobre a atividade intelectual e a constitui-
ção do sujeito, reconhecendo-se neste mecanismo os efeitos de uma pulsão
destrutiva. Tentaremos tecer, ainda, algumas considerações a respeito da con-
cisa conclusão de Freud nos parágrafos finais do artigo: “A afirmação – como
um substituto da união pertence a Eros; a negativa – o sucessor da expulsão –
pertence ao instinto de destruição” (Freud, 1925, p. 299).

Na década de cinqüenta, essa passagem do artigo de Freud foi objeto de
uma análise rigorosa feita por Hyppolite, a respeito da diferença semântica
dos termos substituto (Ersatz) e sucessor (Nachfolge). Na visão do filósofo, o
autor da Verneinung – ao relacionar estas noções, respectivamente, às pulsões
destrutivas e a Eros – teria pretendido sublinhar a origem diferenciada das
duas formas de enunciação: afirmação e negação.

Para nós, esta passagem do texto freudiano suscitou-nos, ainda, uma
outra vertente de indagações. Por que razão, nesse momento do ensaio, Freud
faz menção à pulsão de destruição e não à pulsão de morte, tout court? Por que
a referência explícita a Eros, omitindo-se qualquer comentário sobre Tanatos,
o natural opositor das pulsões de vida? Será que no momento em que discorre
sobre as origens do pensamento, Freud não considera mais pertinente menci-
onar a pulsão de morte, uma vez que a atividade intelectual já seria efeito da
submissão do pulsional disruptivo ao campo das representações e do sentido?
Ou haveria ainda uma outra razão, que decorreria da própria genealogia do
conceito de pulsão de morte? Se assim for, o artigo sobre a Verneinung, de
1925, representaria um momento de transição – de passagem – entre as for-
mulações do Além do princípio do prazer, de 1920, em que a pulsão de morte
surge como uma tendência de retorno ao inorgânico, em uma clara referência
ao modelo homeostático e às idéias do Mal-estar na civilização, de 1930, no
qual encontramos, pela primeira vez, a hipótese de uma pulsão de morte origi-
nária e constitutiva da natureza humana. Desse modo, tornar-se-ia mais claro
o motivo da omissão de Freud: no momento em que escreve sobre a denega-
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ção, a hipótese de uma pulsão autônoma e destrutiva estaria sendo, ainda,
objeto de dúvidas e de questionamentos. A dificuldade de Freud em reconhe-
cer esta idéia decorreria de suas próprias resistências pessoais, no sentido de
aceitar a perturbadora tese da existência do mal radical presente na constitui-
ção do ser humano.

Antes, porém, de prosseguirmos com as indagações a respeito da pulsão
de morte e de seus variados efeitos sobre a teorização da Verneinung, vamos
retomar o texto freudiano, na tentativa de desvendar os meandros dessa singular
modalidade defensiva, propiciadora do pensamento e da constituição subjetiva.

A Verneinung de Freud

Confrontado, na clínica, com o curioso comportamento de seus pacien-
tes de expressarem seus desejos mais ocultos mediante o emprego da denega-
ção, ou seja, refutando uma idéia recalcada, Freud vai indagar-se sobre o sig-
nificado dessa defesa. Observa que, ao negar, o sujeito já está acolhendo na
consciência a idéia rechaçada, muito embora ainda não seja capaz de reconhe-
cer o vínculo afetivo correspondente. Ou seja, ao proferir uma sentença na
forma negativa, o sujeito permite que o conteúdo representacional da idéia
incompatível alcance a consciência, mas o afeto correspondente permanece
em seu estado inalterado. Ao negar a afirmação, a idéia é revelada e o afeto
mantido afastado da consciência. Neste sentido, a Verneinung é uma suspen-
são (Aufhebung) do recalque, sem haver a aceitação do recalcado.

Considerando que a atitude de afirmar ou de negar conteúdo de pensa-
mentos é própria da atividade intelectual, Freud vai discorrer sobre as duas
formas de juízo: o de atribuição e o de existência. O primeira visa afirmar ou
negar uma qualidade de alguma coisa. Em termos de constituição do sujeito, o
juízo de atribuição estaria, em um momento inicial, referido a uma Coisa (Ding).
Dado que, originariamente, não existe sujeito e objeto, o juízo de atribuição é
constitutivo da subjetividade e do mundo. A função do juízo de existência, que
surge em um segundo momento lógico, identifica o grau de equivalência entre
uma representação (Objekt) e a coisa do mundo (Gegenstand). Ou seja, visa
confirmar ou negar a permanência, na realidade, do objeto representado.

O aparecimento do objeto e do sujeito é efeito da operação de expulsão
do eu-da-realidade inicial (Real-Ich) de aspectos desagradáveis e causadores
de tensão. Mediante a incorporação de atributos bons e prazerosos, constitui-
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se o eu-prazer (Lust-Ich). Este eu é a primeira organização propriamente psí-
quica, cujo critério para discernir o objetivo do subjetivo é correlato do modo
de funcionamento da pulsão oral, segundo a qual o eu- prazer incorpora ou
“engole” o bom e agradável e expele ou “cospe” o que é fonte de sofrimento e
de dor. O eu-prazer é eminentemente imaginário e não poderia sobreviver
caso não pudesse encontrar na realidade o objeto capaz de satisfazer suas
necessidades vitais. Assim, não será mais suficiente alucinar o seio para que
este apareça. Será preciso experimentar a separação do objeto para, só então,
tentar reencontrá-lo na realidade. Assim, promove-se a Aufhebung do eu-pra-
zer para o eu-da-realidade definitiva. Um eu capaz de adiar a descarga das
excitações, até o reencontro com o objeto na exterioridade, ainda que este
permaneça sempre insatisfatório. Quando o sujeito se depara com um objeto
que pouco tem a ver com o “anteriormente” perdido, produzem-se pequenos
dispêndios de excitação, ou seja, certos “ajustes” energéticos, que possibilitam
uma maior aproximação entre o objeto representado e o percebido. Nestas con-
dições, surge o pensamento, após o qual se dá a descarga motora que põe fim à
atividade puramente representacional, sinalizando para o começo da ação.

Freud vai concluir o artigo afirmando que a atividade do pensamento é
uma continuação do primitivo mecanismo do eu-prazer de incorporar coisas a
si e de expeli-las de acordo com o princípio do prazer. Salienta, porém, que o
ato de julgar é posterior ao surgimento do símbolo da negação. Por meio deste,
o sujeito liberta-se da compulsão do pensamento reprodutor, que visa a repe-
tição do mesmo. Modalidade de funcionamento psíquico que opera segundo as
leis do processo primário, regido pelo princípio do prazer e cujo único objetivo é
a satisfação mais direta e imediata da tensão. Nessas condições, a lembrança ou
a alucinação do objeto são suficientes para produzirem a descarga da excitação.
O surgimento da negação possibilita a emergência do eu-da-realidade definiti-
va, capaz de reconhecer a não-identidade entre o objeto alucinado e o percebido
e de promover a descarga da excitação de forma mais eficaz. O eu-da-realidade
definitiva consegue, assim, libertar-se da compulsividade imposta pelo princí-
pio do prazer e empreender o necessário reencontro com o objeto no mundo.

A Verneinung freudiana na versão de Hyppolite

Quando discutia a questão da resistência na clínica, no seminário sobre
técnica analítica, Lacan formula um convite ao filósofo Jean Hyppolite para
comentar o artigo de Freud. Reputado ensaísta, Hyppolite era reconhecido,
internacionalmente, como autor de uma tese fundamental sobre a filosofia de
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Hegel e autor de uma primorosa tradução, para o francês, da Fenomenologia
do espírito. Lacan, por sua vez, havia desenvolvido sua trajetória teórica forte-
mente influenciado pela filosofia de Hegel. Por meio dos cursos de Kojève e do
contato com pensadores como Hyppolite, aprofundara o estudo da dialética
hegeliana, o que lhe permitiu empreender a retomada e a revitalização do
estudo de Freud, em novas bases.

Essa “cruzada fundamentalista” inicia-se nos anos quarenta, quando,
sob inspiração da dialética do Senhor e do Escravo, Lacan formula o conceito
do estágio do espelho, colocando em destaque o registro do Imaginário. Em
um momento posterior de sua obra, ainda sob a inspiração do discurso hegeli-
ano, mas já sob influência do Estruturalismo e da Lingüística, passa a enfatizar
o Simbólico, como campo do significante, do qual emerge e constitui-se o su-
jeito, a partir do desejo do Outro. Na década de sessenta, os impasses no dis-
positivo técnico e a necessidade de revisão dos conceitos de angústia e de
pulsão de morte instauram o Real no centro da teorização lacaniana, ameaçan-
do a hegemonia do modelo hegeliano. No entanto, na primeira fase desse perí-
odo, Lacan permanecerá, ainda, tributário das idéias de Hegel, quando postula
a noção do Real em oposição ao Racional – passível, portanto, de ser “domina-
do” e inserido na ordem simbólica. Somente mais tarde, o Real será identifica-
do ao irredutível, ao que excede à ordem significante e é remetido ao campo da
Coisa “onde se projeta algo para além, na origem da cadeia significante, lugar
onde tudo o que é do ser é posto em causa” (Lacan, 1988, p. 262).

Na década de cinqüenta, portanto, Lacan e Hyppolite compartilhavam
do mesmo referencial filosófico e utilizavam-se da dialética hegeliana para
empreender a leitura de Freud. À luz do pensamento de Hegel, a interpretação
da Verneinung freudiana feita por Hyppolite privilegiará a gênese e a consti-
tuição do pensamento e da representação – principais interesses do filósofo –
deixando, de certa maneira, em segundo plano a função e o destino do aspecto
pulsional presente neste mecanismo. A origem do pensamento será concebida
como efeito de uma separação (ou como preferem alguns comentadores: de
uma demarcação) do campo afetivo. Campo este que, claro está, não deve ser
confundido com as emoções, os sentimentos, ou o aspecto qualitativo das in-
tensidades, mas que faz referência ao elemento quantitativo do pulsional
(Affektbetrag). Entretanto, a estreita vinculação, postulada por Freud, do me-
canismo da denegação com a pulsão (termo que, aliás, encontra-se ausente do
ensaio de Hyppolite) – não é explicitamente referida pelo filósofo; e, muito
menos, o conceito de pulsão de morte é objeto de sua consideração como uma
eventual categoria elucidativa.
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Ao iniciar a análise do texto freudiano, Hyppolite propõe-nos, de imedia-
to, que se diferencie duas categorias de negação: a atitude de negação – Urteil
verneinen – e a negação interna ao julgamento. O prefixo Ur, presente na ex-
pressão alemã, já seria revelador do caráter originário implícito na atitude de
negação, quando esta é empregada para se referir à gênese do pensamento.
Nesse sentido, a denegação é a condição que possibilita o aparecimento, não só
da função intelectual, mas da própria constituição subjetiva. Não se trata, ainda,
nessa origem mítica, do aparecimento da atividade intelectual propriamente dita,
mas da possibilidade do eu da realidade inicial – mediante a expulsão
(Ausstossung) – discriminar o interno da exterioridade. “A distinção entre o es-
tranho e o si-mesmo é uma operação, uma expulsão” (Hyppolite, 1989, p. 53).

Em continuação, Hyppolite empreende a instigante análise da conclusão
de Freud: “a afirmação – como uma substituto da união pertence a Eros; a
negativa – o sucessor da expulsão pertence ao instinto de destruição” (Freud,
1925, p. 299). Segundo o filósofo, a afirmação – como substituta (Ersatz) de
Eros – teria uma relação de identidade com as forças unificadoras; ao passo
que haveria um hiato, uma descontinuidade, entre a negação e as forças de
destruição. Ora, se a negação é uma sucessora (Nachfolgue) da expulsão, não
pode ser identificada com esta, apesar de ambas derivarem da destruição. “A
afirmação primordial, nada é além de afirmar, mas negar é mais do que querer
destruir” (Hyppolite, 1989, p. 52). O que surgiria no hiato entre a destruição e
a negação, como um processo intelectual, seria “a atitude fundamental de
simbolicidade explícita”, a partícula não, entendida como atitude de negação.
Neste sentido, a negação não estaria remetendo à destruição ou ao aniquila-
mento (como no caso da negação ideal de Hegel), mas constituir-se-ia na con-
dição necessária para o aparecimento da atividade intelectual e o surgimento
do sujeito. O pensamento seria, assim, fruto da Aufhebung, da denegação do
Real para o Racional, uma modalidade primitiva ou originária de sublimação. “O
intelectual é esta espécie de suspensão de conteúdo, a que poderíamos chamar,
numa linguagem meio bárbara, de sublimação” (Hyppolite, 1989, p. 55).

A partir dessa concepção, Hyppolite propõe que se diferencie a destrui-
ção da forma de destruição, que surge em substituição daquela. Esta forma de
destruição, que se coloca no lugar da destruição, seria o símbolo da negação,
que se manifesta, no cotidiano da clínica e na atividade intelectual de todos
nós, mediante a denegação.

A distinção entre destruição e forma de destruição explicaria, também,
a referência de Freud ao negativismo dos psicóticos, que deve ser entendido
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como uma desfusão das pulsões, pela perda da “viscosidade” libidinal. Com-
preende-se que, nesse caso, a negação psicótica não estaria mais sendo enca-
rada como uma manifestação ou uma forma de destruição, mas já haveria, na
psicose, a ameaça da destruição da própria subjetividade.

Por outro lado, a questão que deixa surpreendido Hyppolite – de que a
destruição estaria submetida ao princípio do prazer – não pode ser explicada
com base apenas no referencial empregado na Verneinung. Ou seja, com base
na distinção entre destruição e forma de destruição; mas já estaria sinalizando
para um outro referencial, que será desenvolvido por Freud cinco anos mais
tarde, no texto do Mal-estar na civilização (1930): a postulação de uma pulsão
de morte, como força destrutiva autônoma e originária. Nessa passagem do
texto sobre a denegação, de 1925, o que estaria sendo sugerido e que foi cap-
tado por Hyppolite, sem que o filósofo o explicitasse, é que as formas de des-
truição – como sucessoras da pulsão de morte – permanecem submetidas ao
princípio do prazer, sendo a destruição a condição originária que estaria apon-
tando para o irredutível da pulsão de morte. As pulsões de destruição já pres-
supõem, portanto, uma captura pelo campo da ordem e sua submissão à mes-
cla pulsional. Já se encontram inseridas no plano psíquico e reguladas pelo
princípio do prazer e seu sucedâneo, o princípio da realidade, enquanto as
pulsões de morte permanecem aquém do psíquico, externas à ordem de repre-
sentação e alheias aos ditames do princípio do prazer. Irredutíveis, portanto,
aos efeitos da Verneinung.

A pulsão de morte como o irredutível da negação

O caráter irredutível da pulsão de morte só aparece, na obra de Freud,
em 1930, no Mal-estar na civilização, em que se destaca a plena autonomia do
pulsional, pensado como pulsão de destruição. Contraposto à ação unificadora
de Eros, Tanatos será descrito como uma força que se apresentaria de forma
disjuntiva, visando o desligamento dos complexos psíquicos e a destruição dos
vínculos sociais. Essa força que opera produzindo separações constituir-se-ia
no maior obstáculo ao processo civilizatório. Mas é também esse modo disjuntivo
da pulsão de morte atuar que faz com que, no âmbito da cultura e da subjeti-
vidade, a pulsão de morte instaure o surgimento do novo e da diferença. Essa
condição de “solvente” dos vínculos sociais e psíquicos será destacada, ainda
mais, no Esboço de Psicanálise, quando ao se referir à pulsão de morte, Freud
observa que “seu maior objetivo é desfazer conexões e assim destruir coisas”
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(Freud, 1938, p. 173), ao passo que Eros visaria estabelecer unidades cada vez
maiores, pretendendo, com isso, conservá-las. Ao desfazer antigas conexões,
as pulsões de morte propiciam o aparecimento de outras articulações, produ-
zindo-se a emergência de novas formas de organização e de subjetivação.

Neste sentido, a pulsão de morte não estaria remetendo à destruição ou
ao aniquilamento, mas poderia ser pensada como atitude de destruição, tal
como foi proposto por Hyppolite para entender a origem da negação. Atitude
ou ato de destruição. Essa idéia de ato convém para se pensar a pulsão como o
originário, o que está aquém do sujeito, como a ação que permite a emergên-
cia do sujeito. Sublinha-se, assim, a exterioridade da pulsão, como aquilo que,
vindo de fora do aparelho, insistentemente causa, irrompe e perturba o espaço
da ordem e da representação.

A pulsão de morte está além do princípio do prazer e fora da equivalên-
cia instaurada pela negação. Tudo o que é da ordem do pulsional se apresenta
no registro da singularidade e do real radical. Considerada em si mesma, a
pulsão de morte permanece fora de significação e alheia ao simbólico mas, ao
mesmo tempo, possibilitando seu aparecimento. A pulsão de morte é o não-
capturado, o que fica sempre como potência dispersa, indeterminada, uma
espécie de pano de fundo pulsional, do qual se demarca o espaço/figura do
campo da representação e do sentido.

Considerações finais

Retomando os questionamentos feitos no início deste trabalho, conside-
ramos que a ausência de referência à pulsão de morte no artigo sobre a
Verneinung decorre dos dois aspectos anteriormente esboçados. Primeiramente,
a questão da genealogia do conceito. Em 1925, o estágio em que se encontra-
va a formulação do conceito de pulsão de morte não permitia que Freud sus-
tentasse a existência de uma pulsão originária e destrutiva. Menos ainda
considerá-la como a instauradora do pensamento e da constituição do sujeito.
O momento da escrita do artigo sobre a Verneinung – posterior ao texto Além
do principio do prazer (1920) – em que pulsão de morte era vista como uma
tendência ao inorgânico – e anterior ao ensaio sobre o Mal-estar (1930) – quando
se levanta a hipótese de uma força originariamente destrutiva e autônoma –
caracteriza um período de amadurecimento necessário para que o homem Freud
pudesse aceitar a hipótese de uma potência destrutiva operando na constitui-
ção da subjetividade.
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A segunda razão da ausência de uma referência explícita à pulsão de
morte, no artigo sobre a Verneinung, é uma hipótese bem mais discutível, mas
vamos nos permitir formulá-la. Freud escreve o artigo sobre a denegação mo-
vido por um acontecimento comum em sua clínica – uma modalidade defensi-
va bastante freqüente em situações cotidianas, não só as de natureza patológi-
ca. Porém, ao iniciar a análise dos processos e mecanismos da denegação,
Freud se vê subitamente confrontado com a gênese do pensamento, a emer-
gência do simbólico e as origens míticas do sujeito. Estava, portanto, remetido
às questões concernentes à mais pura especulação filosófica.

Como sugerimos no início deste trabalho, a obra de Freud constitui-se
na evidência maior de seu permanente esforço de construir um novo campo de
conhecimento, a partir de referenciais classicamente bem delimitados: a ciên-
cia da natureza e a filosofia do espírito. Nesse empreendimento, porém, Freud
nunca pretendeu – como muitos de seus seguidores – resolver por meio de
simplificações ou reducionismos os muitos paradoxos resultantes desta
vinculação entre saberes heterogêneos. Esse proceder de Freud possibilitou-
nos o acesso a um legado teórico e a uma práxis terapêutica, cujo valor heurístico
e aplicabilidade parecem inesgotáveis, posto que são fontes permanentes de
questionamentos e de reformulações.

Ora, a denegação, como constructo teórico, é exemplar como efeito da
delicada tensão desses dois campos do conhecimento: o científico e o filosófi-
co. Acreditamos assim que, se Freud houvesse privilegiado na construção do
conceito de denegação o aspecto mais especulativo de sua teoria – a hipótese
da pulsão de morte – estaria, talvez, ameaçado de adentrar o campo da meta-
física e, desta feita, sem contar com referenciais outros que refreassem sua
natural, mas sempre denegada, veia especulativa. Pois, ao contrário da escrita
de Além do principio do prazer, o familiar terreno da Biologia já não lhe servia
mais de referência para elaborar o conceito de denegação a partir deste mode-
lo naturalista. Acreditamos que, ao escrever esse ensaio, Freud não se permi-
tiu deixar-se conduzir pelo puro prazer de “acompanhar uma idéia sistemati-
camente, só por curiosidade de ver até onde ela levará” (Freud, 1920, p. 36),
uma vez que não podia mais contar com a conhecida ancoragem no biológico.
Nesse sentido, no texto de 1925, Freud não se deixou levar pela pura especu-
lação a respeito das origens disruptivas do sujeito e do simbólico. O que não
impede, porém, que nós reconheçamos essa gênese constitutiva do pensa-
mento lógico e da subjetividade nas entrelinhas do texto sobre a Verneinung.

É justamente esse caráter velado, conciso e denso do ensaio sobre a
denegação que torna sua leitura enigmática e instigante para os especialistas,
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pois percebe-se que, para nos apresentar a idéia da denegação, seu autor va-
leu-se da arte de “apresentar o que é num modo de não sê-lo” (Hyppolite,
1989, p. 49). Esta nos parece ser a essência do artigo da Verneinung, em que
a própria tessitura do texto reproduz a natureza do conceito que descreve. E
no qual a pulsão de morte está presente, mediante o silêncio que a denega.
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In this study, resumed the text on Verneinung, linking it to the concept of death instinct. In
the light of Jean Hyppolite’s commentaries, we analyzed the role played by negation on
intellecutal activity and the formation of subjectivity. We also inquired into the motives that
led Freud to identify destruction instinct as the source of negation, with no explicity mention
to death instinct in this context.
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