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Resumo

Este artigo parte da proposição feita por Freud, na conferência sobre a Weltanschauung,
de uma correspondência entre a realidade “fora de nós” e o conhecimento científico.
Considerando a identificação que ele estabelece entre as características do trabalho de
produção conceitual na psicanálise e os atributos que associa à ciência, nosso objetivo é
verificar em que termos a questão de uma realidade “fora de nós” deve ser problematizada
na psicanálise.

Unitermos

Realidade; ciência; conceito; processos primário/secundário; das Ding.

A realidade “fora de nós” e a psicanálise

uando nos voltamos para as considerações presentes na obra de Freud
relativas ao trabalho de produção de conceitos na psicanálise, lidamos
com uma determinada representação de ciência, na medida em que é

a esta que ele procura associar o que caracteriza tal trabalho. Seus comen-
tários sobre a produção de conceitos na psicanálise são veiculados supondo
uma adequação ao que ele atribui à ciência. Partiremos aqui de uma das carac-
terísticas que, em determinado momento da obra, ele associa à ciência e, por-
tanto, à psicanálise. Referimo-nos a uma passagem da conferência sobre a
Weltanschauung, quando Freud diz, a respeito do trabalho científico:

Seu esforço é no sentido de chegar à correspondência com a realidade – ou seja,
com aquilo que existe fora de nós e independentemente de nós, e segundo nos
ensinou a experiência, é decisivo para a satisfação ou a decepção de nossos dese-
jos. A essa correspondência com o mundo externo real chamamos de ‘verdade’
(Freud, 1933[1932], p. 207).

Q
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Freud afirma, então, que o objetivo do conhecimento científico e, por
conseqüência, o da psicanálise, é a correspondência com a realidade, a qual é
definida como o que existe “fora de nós e independentemente de nós”. A tal
correspondência ele dá o nome de “verdade”1. Quando observa, ainda, que a
experiência nos ensinou que esta correspondência é decisiva para a satisfação
ou a decepção de nossos desejos, ele retoma um tema central em sua obra:
a necessidade da especificação de um processo no aparelho psíquico que in-
forme acerca da realidade de uma representação investida. Podemos identifi-
car um paralelo, então, entre o que distingue no psiquismo este último pro-
cesso de um processo movido apenas pelo desejo, e o que distingue a ciência
das outras Weltanschauungen, às quais Freud se refere como ilusões (p. 195).

A representação da ciência em Freud: nesse momento, atribui a ela o privi-
légio de ter acesso a uma realidade “fora de nós”, “independente de nós”. Por
meios outros, a realidade configurada seria resultado da “realização de impulsos
plenos de desejos”. Vigora nesta conferência uma concepção que distingue uma
realidade produzida por nosso desejo de uma realidade alheia a ele. No entanto,
sabemos que se ampliarmos a discussão para o conjunto da obra de Freud, verifi-
caremos que a delimitação destas duas realidades é problematizada. Além disso,
a necessidade de conceber um processo que antecipe a satisfação ou a frustração
a que conduzirá um investimento de desejo, não conduz a um entendimento
óbvio do que seja, para a psicanálise, uma realidade “fora de nós”.

A afirmação de Freud na conferência de 1932, de que a psicanálise, parti-
cipando da Weltanschauung científica, visa a correspondência com uma realida-
de “fora de nós” e “independente de nós”, obriga-nos a retomar a questão do
início. Ou seja, apresentar o problema tal como ele emerge na teoria freudiana,
verificando que a questão de uma tal realidade não se resolve em termos sim-
ples na psicanálise. Só então poderemos discutir a afirmação de que a psicaná-
lise, em adequação a Weltanschauung científica, busca uma correspondência
com a realidade. Antes disso examinaremos a pretensão da ciência, segundo a
atribuição de Freud, de ter acesso a uma realidade “fora de nós”.

O conhecimento científico e a realidade “fora de nós”

Se partimos de Platão, verificamos que a realidade a que o pensamento
racional tem acesso não é a deste mundo fenomenal em que nos movemos,
mas a de um mundo à parte, em que as Idéias ou as Essências são as entidades
conformes à razão. Na medida em que tais entidades só se realizam imper-
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feitamente no mundo em que vivemos, a razão não encontra nele a precisão
que a define. A realidade física, portanto, diz respeito ao domínio do impreciso,
e sendo as noções matemáticas o retrato mais fiel da precisão e da regularida-
de, a matemática não se aplica a uma física. É nestes termos que Koyré procura
retroceder às origens da atitude filosófica, que em seu entendimento teve que
sofrer uma mutação para possibilitar o nascimento da ciência moderna nos
moldes de uma física matemática (1961b, p. 272).

A ciência moderna sendo fundada, segundo Koyré, por meio de uma
matematização da realidade, depende de que a idéia da precisão seja aplicável
ao mundo em que nos movemos. É porque esta atribuição está ausente do
pensamento grego e de sua herança, que a ciência moderna depende de uma
transformação de atitude filosófica. Um abismo era percebido entre a mate-
mática e a realidade física. A esta última estava referido justamente o move-
diço, o impreciso, o “mais-ou-menos”, como diz Koyré. A regularidade dos
círculos, das elipses, das retas não é encontrada. Já nos Céus entendia-se que
os movimentos regulares estariam presentes. O cuidado e a dedicação da ciên-
cia grega em estabelecer uma astronomia matemática não teve paralelo na
física, devido exatamente à compreensão de que o movimento terrestre não
se presta à matematização.

É a matematização da realidade o principal fator na origem da ciência
moderna, mais importante até do que o valor dado à experiência. Ele não nega
o caráter empírico da ciência moderna, mas entende que no método experi-
mental, tal como estabelecido por Galileu, a teoria matemática determina a
própria estrutura da pesquisa (Koyré, 1966, p. 74). Koyré denuncia que a impor-
tância das experiências cuja realização se atribui a Galileu é superestimada;
experiências não precisas, não realizáveis nas condições de que dispunha, e
que até mesmo são supostas demonstrarem proposições que não são, de fato,
observáveis. Tal exagero é atribuído pelo autor aos historiadores positivistas,
e é exatamente como uma crítica ao positivismo que se estabelece sua interpre-
tação das origens da ciência moderna.

O nascimento do positivismo é situado por Koyré na astronomia grega,
que “diante da incapacidade de penetrar no mistério dos verdadeiros movi-
mentos dos corpos celestes”, limita-se a tratar formalmente os dados da
observação (1966, p. 73). Com essa atitude, fica conservada a possibilidade de
se fazer predições válidas, mas ao preço da afirmação do divórcio entre a teoria
matemática e a realidade subjacente. Todo positivismo recusa o conhecimento
do real, preservando a operação no aspecto dos fenômenos. É por isso que
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Koyré combate o positivismo, porque entende que a ciência deva ter sempre
como horizonte o conhecimento do real. De acordo com esse ponto de vista, sua
crítica ao positivismo acusa-o de ser “filho do fracasso e da renúncia” (p. 72).

Mas a ciência sustentar o conhecimento do real não significa a crença
em uma harmonia prévia entre a matemática e a realidade. O problema para
Koyré não é que se considere o objetivo de conhecer o real aparentemente
inútil ou impossível. O problema, uma diferença sutil que o autor estabelece,
é renunciar a tal objetivo (p. 75). A renúncia positivista é para ele uma posição
de recuo de curta duração, de um espírito humano que, na verdade, não aceita
tal posição. Espírito humano que se põe “outra vez a procurar a solução
inaproveitável, ou impossível de problemas considerados como desprovidos
de sentido” (Koyré, 1961a, p. 212). Espírito humano que quer a explicação
real das leis que propõe.

Que a ciência persiga o conhecimento do real não pode ser questionado,
é seu motor. Se a ciência moderna, nos termos de uma física matemática, não
apresenta um acordo imediato com a experiência comum – um corpo que é
arremessado, por exemplo, não se mantém em um movimento retilíneo per-
manente –, que redefina a realidade que experimentamos. Matematizar a
realidade é determinar para ela uma estrutura adequada a uma ciência
matemática. Koyré indica, na origem da ciência moderna, o estabelecimento
do espaço abstrato da geometria euclidiana como real (p. 205). Não é por
postular a pré-existência de uma realidade matematizável que a ciência
avança, mas exatamente por persegui-la, construindo essa realidade de
estrutura matemática.

Até aqui, com base em Koyré, pensamos a ciência moderna fundamen-
tada na matematização da realidade. Propusemos, a partir daí, a distinção de
duas perspectivas: uma em que a adequação do conhecimento científico –
formulado em termos matemáticos – com a realidade é suposta pré-existente,
e outra em que é o objetivo, que não pode ser abandonado pela ciência, de se
adequar à realidade que impõe a esta uma estrutura matemática. É por meio
da segunda perspectiva que pode ser associado à ciência moderna o conheci-
mento do real – evitando a resignação da interpretação positivista –, sem
que isto implique a crença, conforme a primeira perspectiva acima, em uma
Essência comum ao pensamento e à realidade.

Veremos a seguir em que termos Jean-Claude Milner, por meio de sua
leitura de Koyré e mirando Lacan, estabelece uma distinção para a qual
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converge o que encaminhamos. Milner parte da determinação de Koyré, de
que os dois traços que definem a ciência moderna são a empiricidade e a
matema-ticidade (Milner, 1995, p. 50). Mas a associação da matemática, do
Número, com o necessário e o eterno, que é herdada dos gregos, confron-
ta-se com a propriedade do empírico de estar sempre vindo a ser ou dei-
xando de ser. Sendo então o empírico intrinsecamente anti-matemático,
como é abarcado por uma ciência matemática? Recorrendo à epistemologia
de Popper, Milner introduz no problema a noção de contingência2. Para
Popper, o que determina uma proposição científica é sua refutabilidade. É
refutável a proposição cuja negação não é logicamente contraditória nem
invalidada pela observação. Nos termos que interessam a Milner, o refe-
rente da proposição “deve poder – lógica ou materialmente – ser outro que
é”. Ele conclui que a ciência é sempre ciência do contingente. Retomando
o problema acima, o que deve ser conciliado, portanto, é uma ciência mate-
mática com uma ciência do contingente.

A ciência matemática deve apreender o contingente como tal. Por isso,
Milner prefere falar de uma ciência matematizada, em que não se trata mais
do Número e de sua fixidez, mas da letra matemática. A ciência moderna
tem como correlato um empírico literalizável. Se a letra da lei da ciência
remete ao necessário, é por uma operação distinta da que associa a idéia de
necessidade à matemática herdada dos gregos. Se no segundo caso lidamos
com o eterno, com o que não pode ser outro que é, no caso da matemática,
captando o diverso como letra, não se nega sua condição de poder ser outro
que é. A letra fixada assume, é certo, os traços da imutabilidade, mas não há
uma razão para que seja como é. A imutabilidade que a própria operação da
letra matemática na ciência impõe difere daquela que tem que ser postulada
em função de algo anterior e eterno. Reencontramos a diferença que estabe-
lecemos entre a adequação do conhecimento científico e da realidade toma-
da como pré-existente de um lado, e como resultado do próprio procedimento
científico, de outro.

A captação do diverso pela letra, conjugando necessidade e acaso,
relacionando o necessário e o contingente, conduz Milner a Mallarmé. É
tomando a letra como o “lance de dados” que ele pode enunciar o status do
necessário sem a abolição do contingente. Os dois momentos do lance de
dados são os dados lançados e os dados que caem em uma combinação. Na
problemática que Milner tenta elucidar, trata-se do momento em que “cada
ponto de cada referente de cada proposição da ciência surge como podendo
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ser infinitamente outro que é” e do momento em que a letra fixa-o como
não podendo ser outro que é (p. 52). Os dados lançados são a afirmação do
contingente. Já sua combinação ao cair, a afirmação da necessidade, sendo
um momento condição do outro. A necessidade afirmada não resulta, por-
tanto, na abolição da contingência. Apesar disso, a ciência supõe que a letra
assuma a aparência da imutabilidade.

Na ciência, a letra fixada tenta impor o esquecimento da contingência; a
necessidade de suas leis se propõe como cicatriz da contingência. Definindo
como a emergência do sujeito o intervalo de tempo em que os dados estão em
suspensão (não há um sujeito que lança os dados), Milner direciona a discus-
são para a fórmula lacaniana, segundo a qual a ciência busca suturar seu
sujeito (Lacan, 1966, p. 875). Para que a letra da ciência assuma os traços do
necessário, é preciso não querer saber do que ela arrasta consigo: a contin-
gência que está em sua origem. Nos termos em que Lacan o afirma, a ciência
não tem memória, esquece as peripécias de que se originou, negligencia o
drama subjetivo do cientista (p. 884).

Segundo o entendimento de Lacan, pode-se dizer que a ciência procura
distinguir a realidade a que suas fórmulas se referem, da realidade subjetiva.
Virando as costas para a aventura subjetiva que está na origem de suas cons-
truções, a ciência assume a pretensão – conforme a representação freudiana
que é a razão deste artigo – de que a realidade a que tem acesso seja uma
realidade “fora de nós”. Com a expressão “foraclusão”, que Lacan utiliza para
caracterizar o procedimento científico (p. 889), no sentido de que a ciência
não quer saber de seu sujeito, é indicado que o sujeito da ciência é suprimido
de seu discurso.

É esse sujeito da ciência, diz Lacan, o sujeito implicado na práxis da
psicanálise (p. 878). Fato distinto, segundo o autor, da questão de saber se a
psicanálise é uma ciência. O que é posto em cena é a evidência de que a
psicanálise só se concebe com a sutura que a ciência moderna promove no
sujeito. A aventura subjetiva, que a ciência faz questão de esquecer, Lacan
destaca ser uma dimensão da verdade que a psicanálise exercita abertamente
(p. 884). É da verdade como causa, é do que nos causa como sujeitos que a
ciência não quer saber. E é disto que se ocupa a psicanálise, deste resto neces-
sário à operação em que se pretende que o conhecimento coincida com a rea-
lidade. Vejamos em seguida como Freud dele se ocupou, inserindo o problema
da realidade em um terreno próprio da psicanálise.
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O problema da realidade na psicanálise
A realidade psíquica

Os primeiros escritos de Freud tratam, em grande parte, da questão da
etiologia da neurose. Neles se desenrola a gradativa delimitação do lugar ocupa-
do pela noção de trauma, originalmente concebido como fator patogênico
determinante, em favor do estabelecimento do papel da fantasia na gênese da
neurose. Desse modo, Freud percorre o caminho da ênfase em um realismo do
fato traumático à introdução da realidade psíquica.

Em Lembranças encobridoras, por exemplo, ele já se refere a fantasias
ou pensamentos inconscientes (1899, p. 282). Não se trata de fatos traumáticos
cuja lembrança não está acessível à consciência devido à dinâmica do recalque,
mas de formações próprias do campo do que é inconsciente. No final do artigo,
Freud afirma que no momento em que são despertadas, as lembranças infan-
tis não emergem, elas são formadas (p. 287). Ele aponta para uma produção
do inconsciente e não para um mero armazenamento do que é retirado do
campo da consciência.

Freud atribui à fantasia uma realidade psíquica diversa da realidade
“material”, sendo a que importa para a neurose (1917[1916-17], p. 430). Ao
colocar em primeiro plano, na gênese da neurose, algo distinto da realidade
material, ele insiste em que se trata ainda de uma realidade. O que é da ordem
do psíquico tem aí valor de realidade, na medida em que se identifica sua
efetividade. A proposição de uma realidade psíquica efetiva está associada à
hipótese do inconsciente. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica,
afirma Freud (1900, p. 54). Ele especifica que aquilo que a fantasia encena,
que o sintoma neurótico realiza – assim como o sonho por meio da alucinação
– são desejos inconscientes.

Ao inconsciente passa a ser atribuído um poder de realidade capaz de
assumir a responsabilidade pela causação do sintoma neurótico. A realidade
psíquica é a categoria com que a psicanálise passa a lidar, opondo-se à concep-
ção da realidade como independente do desejo inconsciente. O percurso
freudiano, no entanto, se encaminha recorrentemente para a necessidade da
postulação de uma realidade que não se reduz à que o desejo configura. É essa
orientação que autoriza Lacan a reprovar aqueles que entendem que a psica-
nálise se orienta para um idealismo (1964, p. 55). Mas pensar a realidade em
uma perspectiva que excede aquilo que delimita a realidade psíquica define
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um problema para a psicanálise. Isto porque ela já não pode recorrer à con-
cepção de realidade fatual que o conceito de realidade psíquica superou, e
portanto, se vê obrigada a tatear em busca de uma nova concepção.

Processo primário/Processo secundário

A proposição de uma realidade diferente da que o desejo institui é ve-
rificada na insistência freudiana em considerar processos de retificação com
relação à realidade tal como organizada pelo desejo inconsciente. Nesse senti-
do, é estabelecida já no Projeto uma distinção entre processos primário e
secundário (Freud, 1950[1895], p. 442). O primário refere-se ao investimento
de desejo levado até a alucinação do objeto desejado. Na medida em que o
objeto não está presente, a conseqüência, quando uma ação reflexa se produz,
é a frustração. Aí é situada, por Freud, a justificativa para a necessidade de um
processo secundário, em que a percepção, que é associada à presença do objeto,
se distinga da alucinação. Nos termos em que é proposta tal distinção no Pro-
jeto, daremos continuidade à discussão do problema da realidade, buscando
evidenciar a perspectiva que o diferencia na psicanálise.

No processo psíquico primário não é contemplada qualquer distinção
entre a percepção do objeto e o investimento alucinatório da lembrança do
objeto em função do desejo. Diante do desapontamento que acompanha a des-
carga conseqüente à experiência alucinatória, na medida em que se trata de
uma descarga sem satisfação, Freud insiste na necessidade de um critério de
discernimento entre percepção e lembrança investida alucinatoriamente. Esta
função é associada ao eu, introduzido como agente da inibição do investimento
a que seguir-se-ia uma alucinação.

A inibição por parte do eu impede que o investimento da lembrança do
objeto desejado se dê, a ponto de implicar uma indicação de realidade, situa-
ção na qual percepção e alucinação não seriam discerníveis. Ela é condição
dos denominados processos psíquicos secundários (p. 442), nos quais Freud
acredita que a descarga seja “segura”, na medida em que se procura previa-
mente estabelecer uma identidade entre o investimento de desejo e a per-
cepção. Com a definição destes elementos em jogo na busca de identidade,
que caracteriza o processo secundário, o autor passa a discorrer sobre os dife-
rentes casos possíveis. A situação em que o investimento de desejo e a per-
cepção assemelham-se parcialmente, não coincidindo, é de onde ele parte para
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descrever em que consiste a atividade de pensamento (p. 443). O pensamento
surge no texto justamente como a atividade, que partindo de uma não coin-
cidência entre os investimentos, busca a identidade.

Os investimentos são de complexos de neurônios, segundo a linguagem de
Freud no Projeto, e com esta justificativa ele adota uma determinada notação.
O investimento de desejo é representado pelos neurônios a + b e o perceptivo
pelos neurônios a + c, indicando que se tratam de complexos de neurônios
que compartilham uma semelhança parcial, assinalada pelo elemento comum
a. O autor afirma que a linguagem adotará o termo “juízo” com relação a essa
análise, assim como nomeará o componente constante (a) como “a coisa” (das
Ding) e os outros (b, c...) como “predicados”.

Como vimos, a inibição por parte do eu impede que a descarga se dê na
ausência de coincidência. A semelhança deve, portanto, converter-se em iden-
tidade. De acordo com a notação adotada, c deve estabelecer conexões que o
possibilitem atingir b (p. 445/6). Segundo Freud, esta conexão se dá por meio
da imagem de um movimento, obtendo a identidade visada. Um exemplo ilus-
tra o que está sendo proposto (p. 444): a suposição é de uma criança para a
qual a imagem desejada é a do seio materno visto de frente, com o mamilo, e
a percepção que se oferece é a de uma visão lateral do seio, sem o mamilo.
A imagem de um movimento, adquirida casualmente no ato de mamar, per-
mite a conversão de uma imagem do seio em outra. É esta imagem motora
que possibilita o estabelecimento de uma conexão.

Jean-Pierre Dreyfuss, em seus comentários sobre este exemplo de Freud,
indica que das Ding não se refere aí nem ao seio visto de frente nem à sua
visão lateral (1982, p. 56). Trata-se de uma estrutura constante, comum ao
investimento de desejo e à percepção, mas que não se reduz a nenhum dos
dois. Dreyfuss observa também que das Ding, na medida em que é definido
como o que há de comum aos investimentos, evidencia-se como o que viabiliza
o processo que parte de uma situação de não coincidência no sentido da iden-
tidade. A necessidade de tal medida comum apresenta-se em conseqüência
de não haver nada, a princípio, que garanta que tal diferença seja redutível
em termos de uma identidade (p. 54).

Freud qualifica como “pensamento reprodutivo” o que até aqui exami-
namos, ou seja, a busca da identidade vinculada ao objetivo estabelecido de
obter o direito à descarga, com a incidência da indicação da realidade. Mas ele
supõe, ainda, que o processo independa deste último objetivo, visando apenas
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a identidade, no que chama de “ato puro de pensamento”. Nesse caso, o
investimento de desejo não coincide em nenhuma medida com a percepção.
A conseqüência é um interesse por conhecer a imagem perceptiva, que é
“hiperinvestida” a partir do eu. Apesar de ser suposta sem qualquer objetivo
prático imediato, mesmo esta atividade pode ser vista como uma facilitação
das vias de descarga. Freud conclui haver um interesse primitivo em estabele-
cer uma situação de satisfação, concedendo um sentido eminentemente prático
a toda atividade de pensamento. Ele declara, na Parte 3 do Projeto, que “o
pensamento prático, origem de todos os processos de pensamento, continua
sendo, também, o objetivo final deles” (1950[1895], p. 512).

A atividade de pensamento não pode, em última instância, estar di-
ssociada da finalidade de obtenção da descarga. Se nos voltamos para o capí-
tulo 7 d’A interpretação dos Sonhos, veremos que não é nítida a própria
dissociação entre processo primário e secundário. Nessa obra, Freud parte da
mesma justificativa que na anterior para a necessidade de introduzir uma
segunda atividade, ou seja, diante da insuficiência do investimento de desejo
alucinatório para promover a cessação do acúmulo de excitação, é preciso
supor uma via indireta segundo a qual se obtenha “uma percepção real do
objeto de satisfação” (1900, p. 542-3).

Estabelece-se, assim, uma distinção entre um primeiro sistema, respon-
sável pelo processo primário, cuja finalidade Freud define como uma “identi-
dade de percepção” e um segundo sistema, responsável pelo processo secun-
dário, em que o que se busca é uma “identidade de pensamento” (p. 545). Mas
o pensar não passa de uma via indireta para o investimento da lembrança de
uma satisfação, pois segundo o autor, “o pensamento, afinal, não passa do
substituto de um desejo alucinatório” (p. 517). O sonho é interpretado como
sendo o ressurgimento desse processo primário na vida psíquica. Se a distinção
entre um processo primário e outro secundário remete à idéia de superação de
um modo de funcionamento do aparelho pelo outro, já vemos aí que o fenômeno
do sonho a contradiz.

Freud acrescenta aos sonhos os fenômenos neuróticos, no questio-
namento da eficácia funcional do modelo. No entanto, não se trata apenas de
uma “perturbação patológica sobre a vida anímica”, explicando a insistência
daquilo que é “primitivo”, e que em um quadro normal deveria estar supera-
do. Freud subverte qualquer possível perspectiva evolucionista, na medida
em que propõe que o mecanismo do sonho e das neuroses consta da “estrutura
normal do aparelho anímico” (p. 550).
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A conclusão é que aquilo que é concebido como o fundamento do sonho
é essencial à compreensão da própria estrutura do psiquismo. A dicotomia
entre processo secundário e primário não se sustenta em termos da superação
da deformação promovida pelo desejo inconsciente. Diante de uma suposta
“precariedade” do processo primário, não há qualquer retificação que garanta
o acesso a uma certeza quanto à realidade do objeto investido. A experiência
alucinatória do desejo deixa de ser uma insatisfação contornável, e é tomada
pela psicanálise como paradigma da relação com o objeto.

Havíamos identificado um paralelo, em Freud, entre a caracterização
da ciência como forma de conhecimento que dá acesso a uma realidade “fora
de nós” e a proposição de um processo psíquico que garanta a realidade de
uma representação investida. Verificamos agora que não podemos pensar
tal processo dissociado daquele que, a princípio, ele deveria superar. Se esta
é a perspectiva segundo a qual devemos ler Freud, ou seja, que a distinção
entre processo secundário e processo primário é problematizada, a suposi-
ção de uma realidade “fora de nós” à qual a ciência daria acesso, e que
independe do desejo, deve, segundo o paralelo que estabelecemos, ser
igualmente problematizada. Nossa questão apresentar-se-á, em seguida,
nos seguintes termos: como situar, no âmbito da problematização que evi-
denciamos, a insistência de Freud na proposição de uma retificação com
relação à realidade alucinatória.

“Das Ding”

A discussão em torno do Projeto foi interrompida na análise de Freud da
atividade de pensamento sem objetivo prático imediato. Seguindo sua exposi-
ção, ele propõe o caso em que a percepção é de um outro ser humano, um
semelhante (Nebenmensch). Tal complexo perceptivo é dividido pelo autor em
dois componentes. Um deles “produz uma impressão por sua estrutura cons-
tante e permanece unido como uma coisa” (1950[1895], p. 448 – grifo do
autor). Freud associa-o ao que é novo e incomparável – o exemplo utilizado é
o dos traços na esfera visual – distinguindo-o do componente perceptual, que
pode evocar imagens mnêmicas do próprio corpo do sujeito por meio de um
rastreamento. Com relação a esse segundo componente, ele “pode ser com-
preendido por meio da atividade da memória” (p. 448 – grifo do autor). Os
exemplos aí são da percepção visual de um movimento de mãos que pode
associar-se à lembrança de movimentos experimentados pelo sujeito, bem
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como da percepção de um grito que pode despertar a lembrança de um grito
próprio e de suas experiências de dor.

Se Dreyfuss já havia situado das Ding como a medida comum, que é
condição da identidade que Freud propõe como meta do pensamento, diante
desta nova explanação ele ressaltará sua definição como um componente in-
comparável (Dreyfuss, 1982, p. 62). Seu comentário caminha no sentido de
concluir que das Ding, como componente comum que possibilita a articulação
entre os complexos perceptivos e mnêmicos em jogo nos processos psíquicos,
é proposto como algo que se subtrai aos mesmos. É concebido no âmbito de
tais complexos, mas indica justamente o que não é a eles redutível. Nos ter-
mos de Freud, são “resíduos que fogem de serem julgados” (1950[1895],
p. 451). E justamente porque se subtrai ao juízo, permanecendo como algo
estranho, das Ding constitui-se como um exterior. A condição de possibilidade
da identidade, esta tendo em Freud o sentido de uma retificação com relação à
experiência alucinatória, remete, portanto, a algo que se furta à determinação
no campo em que a atividade de pensamento se dá.

A busca de um critério de correção da realidade alucinatória chega à
definição de das Ding como índice de exterioridade. É nesse sentido que Lacan
situa-o como o exterior “em torno do que se orienta todo o encaminhamento
do sujeito” (1959-60, p. 69). Verificamos que na procura de uma realidade
mais consistente, o que se encontra com das Ding é justamente algo que não
é determinável por meio das identificações que o psiquismo articula.

No resgate das implicações de das Ding indicadas por Lacan, somos
remetidos ao artigo de Freud sobre A negativa. Nesse trabalho, partindo do
papel que assume a negação (Verneinung) no discurso de seus pacientes, o
autor pensa a função do julgamento. Com relação ao fenômeno clínico, ele
conclui que a colocação de um “não” antes de algum conteúdo de pensamento
é um modo de suspensão (Aufhebung) do recalque (Freud, 1925, p. 296). Tal
suspensão refere-se a uma aceitação meramente intelectual do recalcado,
separada do processo afetivo. Persiste, assim, o essencial do recalque.

A partir daí, Freud justifica a discussão em torno da questão do julga-
mento, na medida em que afirmar ou negar é tarefa do mesmo. Com relação a
tal função, o autor distingue duas espécies de decisões: ela “afirma ou desafirma
a posse, em uma coisa, de um atributo particular, e assevera ou discute que
uma representação tenha uma existência na realidade” (p. 297). Em termos
das hipóteses freudianas, a primeira espécie de julgamento é articulada a um
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“eu-prazer original”, o qual deseja introjetar tudo que é bom e expulsar o que
é mau. Mas não é suficiente que algo se integre ou não ao eu segundo o prin-
cípio de prazer. É necessário, de acordo com o autor, julgar a existência, na
realidade, de algo que existe como uma representação. A idéia de um juízo de
existência tem sentido para Freud como esta “prova de realidade”. Ele consi-
dera que só assim o adiamento da ação que o pensamento representa pode
chegar a um fim.

Com relação à prova de realidade, é frisado que não se trata de “encon-
trar na percepção real um objeto que corresponda ao representado, mas reen-
contrar tal objeto” (Freud, 1925, p. 298 – grifos do autor). É essa fórmula que
Lacan articula com a discussão inaugurada na obra de Freud por das Ding
(Lacan, 1959-60, p. 76). Mas nessa articulação, reencontrar não tem o sentido
de encontrar novamente o mesmo objeto, reencontrar significa precisamente
que neste encontro o objeto é necessariamente outro. Com esta transformação
de sentido, Lacan conclui que o princípio de realidade remete à impossibilidade
de se reencontrar o objeto (1955-56, p. 102).

A perspectiva do reencontro sugere, então, um objeto perdido. Mas este
só pode designar o lugar de uma impossibilidade. O objeto perdido indica aquilo
que é desejado no momento mesmo em que se revela como o impossível. O que
se reencontra é das Ding (p. 69), a falta fundamental no objeto com relação à
qual toda perspectiva de objeto perdido é localizável “só depois”. Com das
Ding, segundo uma fórmula de Bernard Baas, trata-se da perda anterior ao
que está perdido (1992, p. 52).

Se, na medida em que articula o investimento de desejo e a percepção,
das Ding é o parâmetro para a verificação da realidade, é a própria condição
faltosa do encontro com o objeto que atesta a realidade. No reencontro do
objeto, que define a prova de realidade, o que se reencontra no objeto é a
falta. Isto é sustentado pela concepção de das Ding e nos leva à conclusão de
que a realidade “fora de nós”, à qual a ciência se dirige segundo a representa-
ção freudiana, só pode ser pensada de modo muito singular a partir da
problematização da idéia de realidade na psicanálise. Desta realidade a que
Freud se refere na conferência sobre a Weltanschauung, está dito apenas que
se opõe à ilusão engendrada pelas outras formas de conhecimento, as quais
respondem apenas à satisfação de nossos desejos. Se queremos, do lugar da
psicanálise, afirmar algo mais acerca desta realidade além do desejo, que seria
apreendida pelo conhecimento científico, verificamos que só podemos dizer,
paradoxalmente, que ela se furta à apreensão.
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O conceito e a questão da realidade na psicanálise

Quando Freud atribui ao conhecimento na ciência o acesso a uma rea-
lidade “fora de nós”, podemos concluir que ele propõe tal realidade como
referente para o conceito científico. Na medida em que ele busca alinhar a
psicanálise à ciência, o mesmo tem que valer para o conceito psicanalítico.
Verificamos, no entanto, que pensar uma realidade “fora de nós” no âmbito
da psicanálise tem implicações bastante singulares. A referência de Freud a
uma realidade “fora de nós” não pode ser lida, portanto, sem que se impo-
nha a tal leitura as questões que vimos serem introduzidas pela psicanálise.
E nesse sentido, em função do que dissemos acima, o “fora de nós” da reali-
dade só pode especificar, para o conceito na psicanálise, sua referência a
algo que a ele se furta.

Mas isto não representa simplesmente um limite ao conceito psicana-
lítico. Não se trata da conclusão por meio da psicanálise – e não só por meio
dela certamente – de que há uma realidade que não coincide com o conceito
psicanalítico, científico etc. O que talvez diferencie o conceito psicanalítico é
a atualização permanente dessa realidade em que ele esbarra e que impõe
sua recriação. Nesse sentido, o fracasso do conceito na psicanálise se con-
funde com seu êxito em atualizar tal condição da realidade. O “inacabamento”
do conceito psicanalítico é a contrapartida da realidade como algo que se
furta, no sentido em que é deste modo que tal dimensão da realidade se
revela por meio do conceito. Quando falamos do “inacabamento” da trama
conceitual na psicanálise, o que se expressa propriamente é a especificidade
da psicanálise, no que se refere à posição que a realidade ocupa em relação
à sua produção conceitual.

A dimensão da realidade como o que se furta à apreensão pelo conceito
não se configura, portanto, como mero limite ao conceito. Se há uma reali-
dade que se furta ao conceito, a psicanálise busca fazer disso conceito. Na
psicanálise não se pode estabelecer a separação entre o espaço em que o
conceito opera e um exterior que remete ao inefável da realidade que se
furta. Se por um lado, a psicanálise afirma uma dimensão da realidade que
resiste ao conceito, por outro, é pelo conceito mesmo que ela é atualizada.
Desse modo, o fato da realidade não coincidir com o conceito não impõe o
divórcio positivista – a que fizemos referência acima – entre o conhecimento
e a realidade, já que é o próprio conceito na psicanálise que remete a uma
realidade que se furta.
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Vimos que é sob o estatuto de problema que a realidade se apresenta
desde Freud. Quando ele introduz a realidade psíquica em detrimento da rea-
lidade do acontecimento traumático, e quando em seguida se vê diante da
necessidade de delimitar uma realidade que não seja redutível a esta realida-
de psíquica, observamos que ele sempre é lançado a um ponto novo, não coin-
cidente com os anteriores. Nessa linha de raciocínio, podemos considerar que
também Lacan se vê forçado, em sua retomada do pensamento freudiano, a
responder ao problema da definição de em que consiste a realidade na psica-
nálise. O conceito de real, gradativamente forjado por ele, na perspectiva de
uma estrutura constituída ainda pelos registros do simbólico e do imaginário,
deve ser visto como uma resposta nova ao problema.

Resposta particularmente interessante, na medida em que remete jus-
tamente à dimensão, com que lidamos no artigo, da realidade como algo que
se furta à apreensão, à dimensão de um encontro inevitável, mas sempre faltoso.
Na discussão lacaniana que comentamos brevemente, à Ciência3 cabe o não
reconhecimento deste real, tomando o saber pela verdade. O que verificamos
na produção da trama conceitual inaugurada por Freud é seu reconhecimento
a cada instante. Não no sentido de que, por meio do conceito, se passe a
conhecê-lo, mas no sentido de que o que talvez defina o conceito psicanalítico
seja seu “inacabamento” como contrapartida de um real que se exclui. O con-
ceito na psicanálise deve ser sempre índice desta exclusão.

Notas

1. A idéia da verdade como adequação à realidade já era há muito questionada. O elogio à
ciência nesta conferência, escrita em 1932, revela no contexto da obra de Freud, um
cientificismo tardio e exacerbado. Podemos nos perguntar se este cumpre nesse momento
o papel de uma retórica estratégica para a psicanálise na visão do autor, ou se é meramente
a retomada de um ideal sempre presente para ele.

2. Milner reconhece a distância entre as epistemologias de Koyré e de Popper, que aqui
são cruzadas.

3. Ciência, com letra maiúscula, pois não se trata de uma análise da questão nas diferentes
ciências particulares, mas sim do estabelecimento de uma coordenada necessária – portanto,
de um estereótipo – para a formulação, por Lacan, de seu pensamento sobre a questão do
saber e da verdade.



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 165-181

180 | Vinicius Anciães Darriba

Referências Bibliográficas

BAAS, Bernard. Le Désir Pur: à propos de “Kant avec Sade” de Lacan. In: . Le Désir Pur:
Parcours Philosophiques dans les Parages de J. Lacan. Louvain: Peeters, 1992.

DREYFUSS, Jean-Pierre. Remarques sur das Ding dans l’Esquisse. Revue de Psychanalyse
Littoral. Paris, n. 6, p. 47-64, 1982.

FREUD, S. (1950[1895]). Projeto para uma psicologia científica. In: . Obras completas.
Rio de Janeiro: Imago, 1990. vol. I.

. (1899). Lembranças encobridoras. In: . Obras completas. Rio de Janeiro:
Imago, 1990. vol. III.

. (1900). A interpretação dos sonhos. In: . Obras completas. Rio de Janeiro:
Imago, 1990. vol. V.

. (1917[1916-1917]). Conferências introdutórias sobre psicanálise. In: .
Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1990. vol. XVI.

. (1925). A negativa. In: . Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1990. vol. XIX.

. (1933[1932]). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. In: . Obras
completas. Rio de Janeiro: Imago, 1990. vol. XXII.

KOYRÉ, Alexandre. (1961). Da influência das concepções filosóficas sobre a evolução das
teorias científicas. In: . Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1991.

. (1961). Do mundo do “mais-ou-menos” ao universo da precisão. In: .
Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

. (1961). As origens da ciência moderna: uma nova interpretação. In: .
Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

LACAN, Jacques. (1955-1956). O Seminário livro 3: as psicoses. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1985.

. (1959-1960). O Seminário livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1991.

. (1964). O Seminário livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise.
Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988.

. (1966). A ciência e a verdade. In: . Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

MASSON, Jeffrey M. A correspondência completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess –
1887-1904. Rio de Janeiro: Imago, 1986.

MILNER, Jean-Claude. A obra clara: Lacan, a ciência, a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1996.



O conceito psicanalítico e a problematização da realidade “fora de nós” | 181

Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 165-181

Psychoanalytical Concept and the PPsychoanalytical Concept and the PPsychoanalytical Concept and the PPsychoanalytical Concept and the PPsychoanalytical Concept and the Problem of the “roblem of the “roblem of the “roblem of the “roblem of the “Outside”Outside”Outside”Outside”Outside”
or External Ror External Ror External Ror External Ror External Realityealityealityealityeality

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This article deals with the association between “external” reality and scientific knowledge,
as proposed by Freud in the lecture about Weltanschauung. Considering the identification
he proposes between the characteristics of conceptual production in psychoanalysis and
the attributes associated to science, our objective is to verify how the issue of “external”
reality should be dealt in psychoanalysis.
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