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Pr6logo 

A bruxa metapsicologia: e desta forma que Freud se 
refere a metapsicologia.1 A bruxa, a feiticeira. Nao se 
trata, como no Fausto de Goethe, do recurso de urn 
velho para recuperar a mocidade, mas da confissao de 
urn homem, proximo da morte, perante o tribunal da 
inquisic;:ao intelectual: a de urn fntirno convfvio profa
no que perdurou por toda uma vida. E Freud, mais do 
que ninguem, acreditava na bruxa, posto que ela de 
fato existe. 

0 termo metapsicologia foi empregado por Freud, pela 
primeira vez, numa carta a Wilhelm Fliess datada de 
13 de fevereiro de 1896: "Tenho-rne ocupado conti
nuamente com a psicologia - na verdade, com a 

1 Freud, S., AE, 23, p.228; ESB, 23, p.257; GW, 16, p.69. Abreviaturas 
empregadas: 
AE: Amorrortu Editores (Sigmund Freud - Obras completas, B. Aires, 
1976). 
ESB: Edir;iio Standard Brasileira das Obras Psico/6gicas Camp/etas de Sigmund 
Freud, Rio, Imago, 1972-80. 
GW: Gesammelte Werke, Londres, 1952. 
AdA: Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, Londres, 1950. 
Aphasics: Contribution a Ia conception des aphasics: une etude critique, Paris, 
PUF, 1987. 
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metapsicologia ... " Vinte anos mais tarde, apos ter con
cluido a reda.:;ao do seu artigo sabre o narcisismo, ele 
inicia a reda.:;ao de uma serie de ensaios que pretendia 
publicar como titulo Preliminares a uma metapsicologia 
(Zur Vorbereitung einer Metapsychologie). Segundo suas 
proprias palavras, sua inten.:;ao com essa serie de 
textos era a de esclarecer e de aprofundar as hipoteses 
teoricas da psicancllise. Alguns desses artigos foram 
publicados entre 1915 e 1917 na Internationale Zeits
chrift fiir Arzliche Psychoanalyse: "Pulsoes e destinos 
das pulsoes", "0 recalcamento", "0 inconsciente", 
"Luto e melancolia" e "Complemento metapsicologi
co a teoria do sonho". Atraves de sua corresponden
cia, ficamos sabendo que alem dos artigos citados, 
Freud havia trabalhado em mais sete, e que todos 
juntos formariam urn livro com doze capitulos. Esse 
livro jamais foi publicado e do conjunto dos doze 
artigos, sete se perderam ( ou for am destruidos pelo 
proprio Freud). Em 1983, quando preparava em Lon
dres o material para a publica.:;ao da correspondencia 
entre Freud e Sandor Ferenczi, lise Grubrich-Simitis 
descobriu urn manuscrito que continha, no verso da 
ultima folha, urn bilhete de Freud para o seu amigo 
Ferenczi, no qual se referia ao artigo (contido no 
manuscrito) como sendo o 12° ensaio da serie men
cionada acima e que tinha por titulo Ubersicht der 
Ubertragurzgsrzeurosen (Visiio geral das neuroses de trarzs
Jerencia). Pelo resto da correspondencia, ficamos sa
bendo do conteudo dos ensaios restantes: histeria de 
conversiio, neurose obsessiva, neuroses de transfererzcia em 
geral, angustia e consciencia.J\o que parece, Freud min
ca chegou a concl uir urn ensaio -sabre a metapsicologia 

. da:~cofl.SC:iendi:i:"O assunto eratao refrafario a qual
quer exposi.:;ao e mostrava tantas lacunas e dificulda-

Pr6logo I 11 

des que desisti ... " (Carta a Ferenczi, datada de 11 de 
janeiro de 1915). Tres meses mais tarde, volta a escre
ver: "Penso em largar o trabalho sabre o Cs e substi
tui-lo por urn mais adequado, por exemplo, Os tres 
pontos de vista sabre a metapsicologia." Finalmente, no 
artigo "0 inconsciente", ele escreve: "frn}2<lilbiLqll~ 
quandoc.ons.igamas ... de~.<::.rgy~.L.JJ.illFIQ.CeS.$9.F§iquico~ 
em.seus.aspectos dtn~mico,.1Q}lico.eeconomico, isso .. 
se ... chame .. uma expasic:;.~o.nzetapsico.l6gic;a. n 

Tornado nesse sentido mais amplo, o termo me
tapsicologia designa nao apenas os artigos de 1915-
1917, mas o conjunto da elabora.:;ao teorica de Freud, 
a produ.:;ao de modelos conceituais afastados da ex
periencia, fic.:;oes teoricas a partir das quais a propria 
experiencia e radicalmente transformada. 0 termo 
ficriio te6rica pode causar estranheza. Afinal, costuma
se opor a liberdade imaginativa da fic.:;ao ao carater 
rigoroso e restritivo da teoria. Mas, na verdade, pro
duzir conceitos e inventar, e violentar 0 dado, ultra
passando-o. "Sem urn especular e urn teorizar 
metapsicologicos - estive a ponto de dizer: fantasiar 
- nao se da urn passo adiante", escreve Freud. E e 
aqui que intervem a bruxa, e ela que por meios nem 
sempre muito claros, pelos caminhos da imagina.:;ao, 
possibilita esse passo adiante no sentido da cria.:;ao, 
arrancando-nos da pasmaceira do dado e ao mesmo 
tempo impedindo que o formalismo teorico nos 
paralise. 2 

2 Sabre a rela~ao da fic~ao com a teoria na metapsicologia freudiana, 
assim como sabre o pr6prio conceito de metapsicologia, ver o bela artigo 
de Renata Mezan: "MetapsicologiajFantasia", in: Freud 50 anos depois, 
Rio, Relume/Dumara, 1989 (org. J. Birman). 
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A proposta desta Introdzu;i'io iz metapsicologia freu
diana nao e, a partir de urn lugar exterior, apontar 
caminhos facilitadores que conduzam o leitor a uma 
verdade ja pronta. Trata-se, ao contrario, de introdu
zi-lo na metapsicologia freudiana, isto e, de juntos 
frequentarmos a cozinha da bruxa. Isto implica refa
zermos o percurso empreendido por Freud na elabo
ra<;:ao de sua teoria. E trata-se de urn longo caminhar, 
feito de avan<;:os e recuos, alem de alguns descami
nhos. Nesse percurso podemos distinguir textos que 
sao balizadores da constru<;:ao te6rica de Freud, mo
mentos de cria<;:ao de conceitos fundamentais ou mo
mentos de produ<;:ao de modelos de aparelho anfmico. 
Esses textos funcionarao como referenciais para a di
visao desta exposi<;:ao. Seria desaconselhavel tenta-la 
num (mico volume, resultaria num livro de grandes 
propon;oes, oneroso para o editor e ma<;:ante para o 
leitor. Daf minha preferencia por dividi-lo em volu
mes menores. 

Este primeiro volume abarca os textos com os 
quais Freud inicia seu percurso metapsicol6gico: Para 
uma concep~ao das afasias (1891) eo Projeto de psicologia 
(1895), alem da Carta 52 (de 6 de dezembro de 1896). 
Os volumes seguintes tomarao como referenda cen
tral os textos de A interpreta~ao de sonhos (1900), Tmba
lhos de metapsicologia (1914-1917), Alem do prindpio de 
prazer (1920), 0 eu eo isso (1923) e 0 mal-estar na cultura 
(1929). Isto nao significa que apenas estes textos serao 
discutidos, mas sim que eles servirao como pontos de 
parada obrigat6ria a partir dos quais serao feitas in
cursoes pelos caminhos vicinais. 

Uma observa<;:ao se faz ainda necessaria. Metapsicolo
gia e sinonimo de teoria em psicanalise, portanto, de 

Pr6logo I 13 

urn modo de exposi<;:ao que se afasta deliberadamente 
das descri<;:oes clinicas. Nao se trata, porem, de uma 
recusa da clinica; trata-se, ao contrario, de fornecer
lhe fundamentos que impe<;:am sua transforma<;:ao 
numa pratica gentil do afetivo puro. Opor teoria e 
clinica, de modo que uma exclua a outra, corresponde 
a negar o proprio projeto freudiano. Para aqueles que 
insistem em nao acreditar em bruxas, Freud adverte 
que elas existem. Pelo menos a bruxa metapsicologia. 
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In trod uc;ao 

Num trabalho anterior/ incluf o Projeto de 1895 num 
capitulo sabre a pre-hist6ria da psicami.lise. Essa inclu
sao definia, na epoca, uma posi<;:ao quanta ao estatuto 
epistemol6gico do texto em questao. Tratava-se de 
saber se havia ou nao uma ruptura entre o Projeto e A 
interpretac;iio de sonhos, o primeiro sendo urn texto 
pre-psicanalitico eo segundo sendo ja urn texto auten
ticamente psicanalitico. 0 que entaD orientava minha 
tomada de posi<;:ao era a ideia de que uma ciencia nao 
se caracteriza como aut6noma e irredutivel as demais 
ciencias enquanto os seus conceitos fundamentais nao 
estao definidos e razoavelmente articulados com os 
demais conceitos de modo a formar urn corpo te6rico 
que se sustente minimarnente. Ora, se admitirmos que 
alguns dos conceitos fundamentais da teoria psicana
lf tic a, como os de inmnEidente, recal.crwzento, pulsiio, 
tranEi{ct€rLdJZ, dentre outros, ainda nao haviam sido 
elaborados par Freud, ou que se encontravam apenas 
insinuados no texto do Projeto, era razoavel situa-lo 
como pre-psicanalftico. Havia ainda o fato de que a 
terminologia do Projeto era acentuadamente neurol6-
gica e fisicalista. 

1 Garcia-Roza, L.A., Freud eo inconsciente, Rio, Jorge Zahar, 1984. 

15 



In trod uc;ao 

Num trabalho anterior/ incluf o Projeto de 1895 num 
capitulo sabre a pre-hist6ria da psicami.lise. Essa inclu
sao definia, na epoca, uma posi<;:ao quanta ao estatuto 
epistemol6gico do texto em questao. Tratava-se de 
saber se havia ou nao uma ruptura entre o Projeto e A 
interpretac;iio de sonhos, o primeiro sendo urn texto 
pre-psicanalitico eo segundo sendo ja urn texto auten
ticamente psicanalitico. 0 que entaD orientava minha 
tomada de posi<;:ao era a ideia de que uma ciencia nao 
se caracteriza como aut6noma e irredutivel as demais 
ciencias enquanto os seus conceitos fundamentais nao 
estao definidos e razoavelmente articulados com os 
demais conceitos de modo a formar urn corpo te6rico 
que se sustente minimarnente. Ora, se admitirmos que 
alguns dos conceitos fundamentais da teoria psicana
lf tic a, como os de inmnEidente, recal.crwzento, pulsiio, 
tranEi{ct€rLdJZ, dentre outros, ainda nao haviam sido 
elaborados par Freud, ou que se encontravam apenas 
insinuados no texto do Projeto, era razoavel situa-lo 
como pre-psicanalftico. Havia ainda o fato de que a 
terminologia do Projeto era acentuadamente neurol6-
gica e fisicalista. 

1 Garcia-Roza, L.A., Freud eo inconsciente, Rio, Jorge Zahar, 1984. 
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1(> I lnlrodw;ao ;) metapsicologia freudiana 

Bastaria, pois, assinalar o carater absolutamente 
inovador dos capftulos 6 e 7 de A interpretar;lio de 
sonhos e sua articulac;ao harmoniosa com os textos que 
a ele se seguiram, para que se relegasse os textos 
anteriores a 1900 a urn periodo pre-hist6rico: Freud 
neurologista, Freud fisicalista, Freud discipulo de 
Meynert, etc. 

Felizmente os genios conseguem sobreviver aos 
comentadores. 

U m dos enganos que a meu ver cometemos eo de 
supor que Freud tenha construido urn sistema acaba
do, perfeitamente coerente, sem falhas, sem fendas, 
sem hesitac;oes, sem a minima contradic;ao. E se encon
tramos uma minima contradic;ao, ou mesmo se uma 
hesitac;ao te6rica se faz sentir, imediatamente cuida
mos de tamponar essas faltas para que o sistema 
recupere sua inteireza. 

Na verdade, esse engano pode ser duplo: primei
ro, o de supor que o autor elaborou urn sistema; 
segundo, ode nao levar em conta que as contradic;oes 
encontradas possam ser devidas a nossa rna leitura. 

Isto nao quer dizer que a obra de Freud nao deva 
ser considerada como urn todo ou que ele nao seja 
responsavel por algumas de suas partes; oqlJ~~qlLeiQ 
r~§§.altare . .que nad?illc:i1c::g.qtlE;>]2'r:gud.Jenhac;;~I=tstr~u.i:
do um.a ohra na.qualc::C1c:ii.J,JE':'>.:!2l}()YQOU.ca.da_coJJ,jJJnto. 
Qt;>_.lext.os.novos.sub.sh tu..a .. osanterjm:g_s~.J11J.m.aper£ei
c;oe:ms>nto ... c::r:escent.e ... d.oql.dg§s>ria ... ll.ffi .. sJ§t.ema. 

A construrao da teoria psicanalitica avanrou por 
---~------· -· ---~ ~.~ ---·--~ ~ -·~ ··-- _ .. , ... ---- ~---· "" ~----~· --~- ~-~-- -·--····--~--~--···-····•·<>~~-- ' ···-···· ·-··-"" ··-

IE':'Y_i.?_(')gs ~ a:cn2scimos, a partir de uma concepc;_ao ini-
~ie:lapenas .. esl?oc;adel,._Essa construc;ao teve ainda que 
levar em conta a necessidade didatica de transmitir 
uma teoria e uma pratica que tinham tudo para desa
gradar a mentalidade cientificista do inicio do seculo. 

lnlrodlH;ao 1 17 

A proposta atual de retornar ao texto do Projeto 
nao significa, de modo algum, urn retorno ao ponto 
de vista neurol6gico ou mesmo fisicalista que marca
ram as leituras que dele foram feitas; significa, de 
minha parte, uma mudanc;a de opiniao quanto ao 
valor do Projeto. Se sob certos aspectos continuo acei
tando a denominac;ao de "pre-psicanalitico", e is to 
porque nele ainda estao ausentes conceitos funda
mentais da teoria propriamente psicanalitica, sob ou
tros aspectos considero-o nao mais como o liltimo 
suspiro do neurologista Freud, mas como o texto que 
pode ser considerado como uma introduc;ao/primei
ra parte da teoria que Freud vai desenvolver. 

Freud, neurologista ou nao, com seu sonho de 
construir urn aparelho da alma. No entanto, seu pri
meiro passo nao eo do Projeto de 1895, mas urn texto 
de 1891 que permaneceu, durante praticamente urn 
seculo, ignorado pelos comentadores: Para uma con
cepr;lio das afasias: um estudo crftico (Zu r Au_{{t1sszmg der 
Aphasien: eine kritische Studie). Texto surpreendente, 
no qual o aparelho de linguagem produzido por Freud 
transborda seus pr6prios limites para se constituir no 
primeiro modelo de aparelho an(mico. No entanto, ape
sar da dedicat6ria a Josef Breuer, o trabalho nao foi 
reconhecido pelos neurologistas e permaneceu intei
ramente ignorado pela psicologia dita cientffica. Seu 
destino foi semelhante ao do Projeto: o de permanecer 
desconhecido. 

Uma das ideias mais importantes para a qual 
aponta o texto sobre as afasias, ada escritura ps(quica, 
ressurge numa carta a Fliess (a Carta 52), datada de 6 
de dezembro de 1896, texto que opera a passagem de 
Afasias e 0 Projeto para A interpretar;iio de sonhos, e onde 
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ja vemos esboc;:ado o modelo de aparelho psiquico do 
capitulo 7. 

Para uma concepc;iio .das ajasias, 0 Projeto de 1895 e 
a Carta 52 sao os textos que servem de referenda 
central para este primeiro volume do Introduc;iio a 
metapsi cologia freudian a. 

1 
Sobre as Afasias (1891) 
[Zur Auffassung der Aphasien: 

eine kritische Studie] 

A respeito desse escrito que inaugura a serie dos traba
lhos te6ricos de Freud, o proprio autor expressa a se
guinte opiniao numa carta a Fliess datada de 2 de maio 
de 1891: "Nele, sou muito despudorado, terc;:o armas 
com seu amigo Wernicke, com Lichtheim e Grashey, e 
chego ate a arranhar o poderosissimo idolo Meynert." 

Trata-se, portanto, de :urn"c:g!Til:?~ate c:ujQ_S~_:q:tpo de, 
l29J9Jha,J~jngi§£gttreLI!ll=llJ~11~JJX.ologLa, e pela ob
servac;:ao de Freud, nao ha mortos, mas apenas feridos 
e mesmo assim o mais poderoso dos adversaries sofre 
apenas alguns arranhoes. Os adversaries sao clara
mente nomeados- Wernicke, Lichtheim, Grashey -, 
Meynert permanece como uma mistura de mentor 
intelectual e candidato a arquiinimigo. A batalha sera 
travada em torno da questao das afasias. 

1. A teoria das localizac;oes cerebrais. 

0 que de melhor havia na literatura medica sobre a 
afasia,1 ate 1891, estava contido nos estudos de Wer-

1 A afasia e, num senti do !a to, ~b.i0Ji;;une.m9Iia, e num sentido 
estrito, uma perturba~ao de linguagem. Distinguem~se comumente dois 
tipos de afasia: a ajasia sensorial e a afasia motora. Na primeira, ha uma 
perda da compreensao da linguagem, em bora seja mantida a capacidade 
da pessoa de se servir da linguagem articulada; na segunda, a pessoa 
perde a capacidade de pronunciar as palavras, embora mantenha a 
compreensao do que as pessoas dizem. 

19 
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nicke, Lichtheirn, Grashey, Hughlings Jackson, Bas
tian e Charcot, todos citados por Freud logo no pri
rneiro paragrafo do seu livro. Nao ha entre eles 
identidade de pontos de vista, sendo que sob alguns _ 
aspectos Hughlings Jackson e Charcot colocam-se em ' 
oposic;:ao a Grashey, Lichtheim e Wernicke. E e nas 
teorias destes ultirnos que Freud se detem mais demo
radamente em sua analise. As teorias desses autores 
continham duas hipoteses que Freud se propoe refu
tar. Como essas hipoteses foram absorvidas pela teo
ria de Wernicke e consideradas por ele como 
fundarnentais, Freud dirige sua crftica a teoria de 
Wernicke ern particular. 

A prirneira hipotese afirma uma distinc;:ao entre a 
afasia decorrente da destruic;:ao de centros e a decor
rente da destruic;:ao das vias de condu~iio; a segunda 
hipotese refere-se as relac;:oes reciprocas entre os dife
rentes centros responsaveis pela linguagem. Estas 
duas hipoteses irnplicam a reduc;:ao das func;:oes do 
sistema nervoso a regioes anatomicamente determi
nadas, o que ficou conhecido como teoria das localiza
~oes cerebrais. 

0 ponto de partida da teoria das localizac;:oes foi 
uma cornunicac;:ao feita por Paul Broca a Sociedade 
Anatomica de Paris, em 1861, como titulo Sur le siege 
de Ia faculte du langage articule avec deux observations 
d'aphemie. 2 A partir de dissecc;:oes feitas em cerebros 
hurnanos, Broca conclui que uma lesao da terceira 
circunvoluc;:ao do lobo frontal esquerdo tem como 
consequencia a perda total ou uma reduc;:ao acentuada 
da linguagern articulada, permanecendo as outras 

2 Afemia e a perda da mem6ria para palavras. 
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func;:oes da linguagem, assirn como a inteligencia, in
tactas. Treze anos depois, Wernicke publica Der apha
sische Symptomencomplex (0 complexo sintonuitico da 
afasia), pequeno escrito no qual ele descreve, tambern 
a partir de dados fornecidos pela aut6psia cerebral, o 
correlato sensorial da afasia rnotora de Broca: a perda 
da compreensao da linguagem com a rnanutenc;:ao da 
capacidade da fala. A partir de entao, a linguagem fica 
referida, ern termos do cerebro, a um centro motor (area 
de Broca), a um centro sensorial (area de Wernicke) e a 
urn sistema de fibras de associac;:ao ligando as duas 
areas. 

A perspectiva que se abre corn as teses de Broca 
e de Wernicke, particularmente a partir dos trabalhos 
deste ultimo, e a de se poder articular OS diversos 
disturbios da linguagem observados na clfnica a le
soes cerebrais localizadas, alem de uma cornpreensao 
do processo fisiologico da linguagem como sendo um 
reflexo cerebral. NQ,.en@~DJQ,,~E')~':l:J?~~§P~e:;c;:JtYil n~o .... se 
mostr:o1tt~gs()lis:!C1e.is.enta_de .. conflitos.c,QIDQpreJe.r"l
diarn .O§ .• .de£ensore.sda .... abor:gg,gern .. .pC1JQtogico,anat6-
mica.dos disturbios 9.a.Jtng,l1(lgem, Quanto a estender 
a ideia de centros as func;:oes psfquicas ern geral, o 
proprio Wernicke se coloca numa posic;:ao prudente
mente restritiva. Somente as func;:oes mais elementa
res podem ser localizadas, diz ele, func;:oes complexas 
implicam a articulac;:ao de varias areas corticais atra
ves de urn sistema de associac;:oes, nao podendo ser 
localizadas numa area unica. Em se tratando, porem,. · 
de excitac;:oes sensoriais elementares, Wernicke afirma 
que elas deixam no cortex cerebral trac;:os duraveis que 
sao conservados em celulas isoladas. Segundo ele, os 
muitos milhoes de corpos celulares do cortex cerebral 
sao suficientes para armazenar sem dificuldade cada 
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uma das impressoes sensoriais decorrentes do mundo 
exterior. A estes resfduos de excitac;:oes passadas, 
Wernicke chama de 11 imagens mnemicas".3 Enquanto 
as imagens mnemicas dos movimentos da linguagem 
sao conservadas no centro motor (area de Broca), as 
imagens sonoras sao armazenadas no centro sensorial 
(area de Wernicke). Uma lesao em urn destes centros 
(sensorial ou motor) tera como conseqiiencia a afasia 
sensorial ou a afasia motor a. Alem da afasia decorren
te de uma lesao centraL Wernicke propoe ainda uma 
afasia de condzu;iio, decorrente de lesao nas vias de 
tissociac;iio entre os centros, particularmente na regiao 
da insula. A func;:ao da insula e associar a imagem 
sonora verbal a imagem motora verbaL e a destruic;:ao 
desta associac;:ao (afasia de conduc;:ao) provoca o dis
turbio da linguagem que Freud denomina de parafasia 
(sem, no en tanto, concordar com a causa apontada por 
Wernicke). 

Freud critica na concepc;:ao de Wernicke o fato de 
ele representar o aparelho da linguagem sem levar em 
conta a relac;:ao que este aparelho possa ter como resto 
da atividade cerebral. 0 desenvolvimento feito por 
Lichtheim da teoria de Wernicke nao elimina certos 
problemas que Freud consider a insoluveis se for man
tida a concepc;:ao inicial de Wernicke relativa aos cen
tros e aos sistemas de associac;:ao, o que significa 
manter a distinc;:ao entre afasia central e afasia de 
conduc;:ao. 0 fato e que a maioria dos pesquisadores 
que vieram depois de Wernicke mantiveram sua ideia 
basica de que z:.s perturbac;:oes da linguagem observa-

3 Cf. Freud, S., Contribution ii Ia conception des aphasics, Paris, PUF, 1987, 
p.53. (Doravante designada Aphasics.) 
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das na clinica possuem urn fundamento anatOmico 
que e ou a destruic;:ao de centros da linguagem ou a 
destruic;:ao das vias de associac;:ao entre os centros. 

Na opiniao de Freud, nao apenas a afasia de 
conduc;:ao de Wernicke nao existe, como certas pertur
bac;:oes descritas por Wernicke e por Lichtheim em 
nada diferem das confusoes e mutilac;:oes de pala
vras feitas por pessoas normais quando fatigadas, 
desatentas ou sob a influencia de afetos perturbado
res.4 Quando Freud declara que II a afasia de conduc;:ao 
de Wernicke nao existe", ele nao esta negando a exis
tencia dos disturbios da linguagem observados por 
Wernicke na clinica, mas sim neg an do que se tra te de 
"afasia de conduc;:ao", isto e, de urn disturbio decor
rente da destruic;:ao da via de associac;:ao entre o centro 
motor eo centro sensorial. 

0 que Wernicke denomina de II afasia de condu
c;:ao", Freud denomina "parafasia", conferindo-lhe 
urn sentido muito mais amplo do que o conferido por 
Wernicke a afasia de conduc;:ao. Trata-se, segundo ele, 
nao de uma perturbac;:ao decorrente da destruic;:ao da 
via de conexao entre o centro motor e o centro senso
rial, . m.as Bi~ml_.,~i1JlQ!!I!LJ.2~£!_1ZJ1.l..e.?!~~J!WC:~Ql}~Zl, urn 
indice de uma menor eficiencia funcional do aparelho 
da linguagem considerado como urn todo. 

De alguma forma, Wernicke ja dera urn primeiro 
passo nessa direc;:ao ao distinguir uma afasia de cen
tros e uma afasi.1a de conduc;:ao. Esta ultima, que cor
responde de forma aproximada a parafasia de Freud, 
era ja vista por ele como referida a associac;:ao entre 

4 Freud, Aphasies, pp.62-63. 
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uma das impressoes sensoriais decorrentes do mundo 
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3 Cf. Freud, S., Contribution ii Ia conception des aphasics, Paris, PUF, 1987, 
p.53. (Doravante designada Aphasics.) 
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4 Freud, Aphasies, pp.62-63. 
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centros e nao aos centros eles mesmos. Urn outro 
ponto que Freud reconhece como importante na teoria 
de Wernicke e a afirma<;ao de que a teoria da localiza
<;ao responde pelas func;:oes elementares, mas que em 
se tratando de representac;:oes complexas era necessa
ria recorrer a sistemas de associac;:ao articulando as 
diversas areas corticais. Tanto Wernicke como Licht
heim reconhecem que a fun<;ao do centro motor da 
linguagem depende nao apenas da integridade deste 
centro, mas tambem da integridade de sua conexao 
com o centro sensorial. Se Freud de alguma maneira 
se beneficia destes aspectos da concepc;:ao de Wernic
ke e de Lichtheirn, isto nao o transforma em beneficia
rio da teoria das localiza<;6es. Quer se trate das 
parafasias em particular ou dos processos psiquicos 
em geral, Freud_e.de.opi.[tiaQq11E:rtil.9I?2Q~~gE;prg::
cgrar o slibstrato fisiQI6g1cQ_c:la atividade mental na 
fgii~¥9 clesta ou daquela parte clo.cere5ro, mas como 
resultado de processos que abarcam o cerebra em toda 
sua extensao.5 

2. A hip6tese fimcional. 

Ap6s analisar os casas de afasia descritos a partir da 
concep<;ao de Wernicke e Lichtheirn, e de expor varios 
quadros cuja sintomatologia e incompativel com a 
concep<;ao destes autores, Fr~ud __ <;_QncluLp~la_irnp_os
sibi.lidade de uma explica~~()fgndada excl\l?iYL1IJ1~D:
t~ __ Hil_f:liJ:?6tese da localizas;~g. Tomando como 

5 Freud, Apllasies, pp.67-68. 
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referenda urn tipo de perturba<;ao da linguagem de
nominada afasia nzotora transcortical, propoe uma ex
plica<;ao fundada na hip6tese funcionat sen do que o 
termo "funcional" tern para Freud dais sentidos: no 
primeiro sentido, "funcional" designa a natureza da 
relac;:ao entre a estrutura do cerebra e o seu modo de 
funcionamento; no segundo sentido, ele diz respeito 
ao fato de que os disturbios observados na clinica 
podem ser determinados tanto pela extensao da area 
corticallesada como pelas unidades danificadas. 6 

No caso de uma lesao cerebrat duas hip6teses 
poderiam se verificar quanta ao aparelho de lingua
gem: P) A parte lesada do aparelho tornar-se-ia ina
tiva, enquanto que outras partes nao atingidas 
funcionariam normalmente; 2il) 0 aparelho reagiria 
como urn todo, de forma solidaria, apresentando urn 
enfraquecirnento na sua fun<;ao, sem demonstrar uma 
deficiencia em suas partes isoladas. 

Segundo Freud, no caso de les6es destrutivas, o 
aparelho de linguagem responde de acordo com a 
segunda hip6tese acirna, isto e, responde a lesao de 
forma solidaria, como urn todo, apresentando uma 
perturba<;ao funcional. Assirn, na primeira hip6tese 
apresentada acima, no caso de uma pequena lesao na 
circunvolu<;ao central anterior, a perturbac;:ao decor
rente dela pode ser, por exemplo, uma paralisia dos 
musculos do polegar. Em se tratando do aparelho de 
linguagem, uma pequena lesao do centro motor nao 
apresentara como efeito a perda de cinqiienta ou cern 
palavras cuja natureza dependa do local da lesao, o 

6 Cf. Levin, K., Freud: A primeira psicologia das neuroses, Rio, Zahar, 
1980, p.78. 
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6 Cf. Levin, K., Freud: A primeira psicologia das neuroses, Rio, Zahar, 
1980, p.78. 
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que ocorre e urna redw;ao geral da funcionalidade do 
centro como urn todo.7 

3. 0 aparelho de linguagem. 

Janas primeiras paginas de Afasias, Freud introduz o 
terrno Spracheapparat (aparelho de linguagern), sern 
rnaiores explica<;oes, como sese tratasse de algo banal 
aos olhos e ouvidos da epoca. 0 fato de Meynert ja ter 
feito uso do terrno Seelenapparat (aparelho da alrna),S 
que poderia sugerir algurna sernelhanc;:a corn o Spra
cheapparat de Freud, nao torna este ultimo urn terrno 
familiar aos neurologistas da epoca. De fato, ernbora 
os terrnos guard em algurna sernelhan<;a ( sernelhanc;:a 
esta que e ainda rnaior corn o seelischer Apparat da 
segunda t6pica freudiana), Meynert esta rnuito rnais 
proximo, conceitualrnente, de Wernicke do que de 
Freud. 0 aparelho da alma, de Meynert, e urn apare
lho neuro-anatornico regido pela II rneca_nica do cere
bro". 0 que Freud nos oferece corn seu conceito de 
aparelho de linguagern e algo rnuito diferente, irredu
tivel as teorias de Wernicke e Meynert. Freud nao 
apenas 11 arranhou o poderosissimo idolo Meynert", 
como ele diz ern sua carta a Fliess,):nas n_g___yerdade 
colocou e:JTI _q11est~o toda a neurqlogG_=da ep~~~1~~s-~~ 
bretudo a do 11 pode:r:()sissip't() M~y11ert", seu professor 
e orientador na UnivE;rsidade de Vien(l. ---

Nurn dos poucos estudos existentes sobre este 
perfodo inicial da produ<;ao te6rica de Freud, Jacques 

7 Freud, Aphasies, p.81. 
8 Cf. Nassif, J., Freud /'inconscient, Paris, Galilee, 1977, p.266. 

Sobre as afasias (J 891) I 27 

Nassi.£9 pro poe traduzir Sp mcheapparat por "appareil a 
lmzgage" e nao por "appareil du lang age", segundo ele, 
para bern rnarcar que a linguagern e urn efeito do 
funcionarnento deste aparelho, e nao o aparelho urn 
instrumento da linguagern. Independenternente da ra
zao alegada por Nassif, ern portugues teriarnos que 
trad uzir "appareil a langage" por II aparelho para a 
linguagern" OU por 11 aparelho a linguagern" 1 am bas as 
tradw;oes rnuito artificiais para o leitor brasileiro. 
Ernbora eu concorde que ern certos casos urna tradu
<;ao rnalfeita possa desencadear urna serie de rnal-en
tendidos te6ricos, nao creio que seja este o caso do 
Spmcheapparat. Prefiro manter a tradu<;ao II aparelho 
de linguagern" e precisar seu significado no decorrer 
desta exposi<;ao. 

Nao ha nenhurna indica<;ao clara, no texto de 
Freud, de que ele esteja pretendendo oferecer ao lei tor 
rnais do que urna contribui<;ao a concep<;ao das afa
sias, e nern de que, no que diz respeito ao aparelho 
de linguage~JTI' este seja rnais do que urn aparelho de 
linguagern.!_Quero dizer, nao ha nenhurna inten<;ao 
declarada, como ha no Projeto, de oferecer urna con
cep<;ao do aparelho da alma (ou aparelho psiquico, se 
preferirrnos).1Trata-se de urna critica da concep<;ao de 
Wernicke sobre as afasias, critica esta que a tinge todos 
os adeptos da teoria da localiza<;ao, nao se tratando, 
portanto, de urna proposta explicita de constru<;ao de 
urn rnodelo te6rico de aparelho psiquico e sim de algo 
rnais restrito, concernente apenas a linguagern . .t-J2 
eiltagt()L(? E?§te e U:JTI£<?!1!? importante, e precisarnente 

9 Nassif, J., op. cit., p.266n2. 
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Pl21Qfato de est~<tP<trelbo dizerLesp~itc)·~·lin~uagem 
gl!e ele vai poder funcionar corno rn~oci~lc). r)~r<:i ~~C. 
pensar o inconsdente,o queo transforma no P!Jr:r:tetr:o 
apgrelho da alma, antecipando-se aqueles que Freud 
nos apresenta no Projeto de 1895 e em A interpreta~i'io 
de sonhos. 10 

A compreensao da contribuic;ao genial que Freud 
faz nesse texto levou alguns comentadores mais entu
siasmados a afirmarem que nele "Freud faz linguisti
ca e, em bastantes aspectos, muito para alem da 
posic;ao de Jakobson ... "Yii''O entusiasmo do comenta
dor e compreensivel, posto que em Afasias ja esta 
presente nao apenas a superac;ao da distinc;ao rigida 
entre. o normal e o patol6gico (como quando Freud 
afirma que a parafasia que observamos em alguns 
doentes nao se disting.ue fundamentalmente daquela 
que podemos observar em pessoas normais quando 
sob efeito do cansac;o ou sob efeito de estados emocio
nais intensos ), como podemos tam bern encontrar uma 
antecipac;ao da teoria sobre o ato falho, o chiste e o 
lapso como exemplos vivos de condensac;ao e de des
locamento operados pela linguagem~Nao creio, po
rem, que isto fac;a do texto de Freud urn texto de 
linguistica. Que Afasias contenha notaveis antecipa
c;oes de textos psicanaliticos apontados como inaugu
rais, e algo como qual podemos concordar, mas que 
nele Freud fac;a linguistica, nao e uma afirmac;ao que 
nos ajude a compreende-lo no que ele tern de ruptural 
em relac;ao aos textos dos mestres citados pelo proprio 

to Cf. Nassif, J., op. cit., p.265. 
11 Verdiglione, A., "Matematica do inconsc-iente", introdw;ao a tradu
<;ao italiana do texto de Freud sobre as afasias (Marsilio Editori, 1977). 
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Freud. Q~-~xt~--c!~.£~~~<:L~ urn texto de neurologia. 0 
d d

. . . ' -····-··•·»·•··············· .... ·~-~-~~d .... ~--····· ........... ~-1· 
que po emos rzer e que, enquanto texto e neuro o-
gia, ele da lugar a questoes que ultrapassam em muito 
as da neurologia da epoca, e que aponta para uma 
problematica que nao e mais, sequer, a da propria 
neurologia, mas que tambem nao e ada linguistica, 
mas sim a da psicanalise. 

Zur Auffassung der Aphasien e urn texto de neuro
logia, e e tambem 0 texto de urn clinico que, a partir 
da escuta do discurso do afasico, pretende articular as 
perturbac;oes de linguagem encontradas na clinica 
com perturbac;oes funcionais do aparelho de lingua
gem, aparelho este que ele descreve em termos estri
tamente neurol6gicos. Trata-se de discutir a possivel 
determinac;ao da relac;ao entre uma lesao organica e 
uma perturbac;ao funcional, ao inves de se supor uma 
causalidade mecanica a partir de lesoes em centros 
especificos. A noc;ao de perturba~i'io funcional, introdu
zida por Freud ainda na parte inicial do textoP e de 
fundamental importancia.(O termo perturba~i'io fun
donal designa uma serie de efeitos que devem ser 
relacionados com o funcionamento global do apare
lho, ao inves de serem explicados em termos de uma 
relac;ao mecanica entre o clinicamente observado eo 
anatomico. 

Nao se deve depreender da abordagem funciona
lista de Freud que ele recusa qualquer referenda a 
lugares anatomicos. Q ........ q1l.~~g!~.llQ§..QQ~!g.9:.~.f<3:;;>;~r e 
rg_J.?..t=ll§flLA~~~.E>!~o .~<:l.I.~lac;ao.gntrgJgfl._c;Q~s .glocal i
:;::a<;QE?.§., os elemenfos t6picos sendo submetidos a ar-

12 Freud, Apllasies, p.SO. 
13 Cf. Nassif, J., op. cit., p.301. 
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to Cf. Nassif, J., op. cit., p.265. 
11 Verdiglione, A., "Matematica do inconsc-iente", introdw;ao a tradu
<;ao italiana do texto de Freud sobre as afasias (Marsilio Editori, 1977). 
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Freud. Q~-~xt~--c!~.£~~~<:L~ urn texto de neurologia. 0 
d d

. . . ' -····-··•·»·•··············· .... ·~-~-~~d .... ~--····· ........... ~-1· 
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relac;ao mecanica entre o clinicamente observado eo 
anatomico. 
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lugares anatomicos. Q ........ q1l.~~g!~.llQ§..QQ~!g.9:.~.f<3:;;>;~r e 
rg_J.?..t=ll§flLA~~~.E>!~o .~<:l.I.~lac;ao.gntrgJgfl._c;Q~s .glocal i
:;::a<;QE?.§., os elemenfos t6picos sendo submetidos a ar-

12 Freud, Apllasies, p.SO. 
13 Cf. Nassif, J., op. cit., p.301. 
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ranjos e rearranjos que obedecem a exigencias funcio
nais.14 A antiga teoria da localizac;ao afirmava uma 
relac;ao ponto a ponto entre os estfmulos provenientes 
do mundo externo e representar;oes localizadas em de
terminados pontos do cortex cerebral, de tal forma 
que as representac;oes corresponderiam a uma proje
c;ao dos elementos da periferia. A conduc;ao da excita
c;ao, da periferia ao cortex, era concebida como sendo 
feita pelas fibras nervosas, puros condutores que nao 
interferiam no processo de conduc;ao (quando isto 
ocorria era no sentido de provocar uma perturbac;ao 
do processo). A ideia central desta concepc;ao, que e a 
dominante na epoca em que Freud escreve o Afasias, 
e a de que as fibras nervosas devem permanecer irnu
taveis com a passagem da excitac;ao, devendo apenas 
fazer a ligac;ao entre a periferia e o centro. Sobre essa 
concepc;ao ele escreve o seguinte: "N a psicologia, a 
simples representac;ao e para nos algo de elementar, 
que podemos distinguir nitidamente das suas liga
c;oes com outras representac;oes. Chegamos assirn a 
hipotese de que tambem seu correlato fisiologico, a 
saber, a modificac;ao que provem da excitac;ao da fibra 
nervosa que termina no centro, seja igualmente algu
ma coisa de simples que possa ser localizada num 
ponto. Uma tal transposir;iio e evidentemente de todo in
justificada ... "15 0 que est a sen do recusado aquie a ideia 
de que, por urn lado, a representac;ao e uma copia da 
irnpressao e esta localizada na celula nervosa do cor
tex, e por outro, que as associac;oes entre as represen
tac;oes se fazem em outro lugar, nas massas fibrosas 

14 Freud, Aphasics, p.103. 
15 Freud, Aphasics, p.105 (o grifo e meu). 
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brancas, por exemplo, ao inves de se darem ambas, 
representac;oes e associac;oes, no cortex. Freud tam
bern recusa a ideia de que as fibras nervosas sejam 
meros condutores neutros sem nenhuma interferencia 
sobre a transmissao da excitac;ao que nao seja uma 
interferencia perturbadora. "Se nos seguirmos uma 
via sensfvel (centrfpeta) ate aonde ela nose conhecida 
( ... ) somos obrigados a aceitar a ideia de que uma fibra 
em seu caminho para o cortex muda de significac;ao 
funcional..." ,1 6 sendo que esta mudanc;a e maior em se 
tratando da conduc;ao da sensibilidade da pele e dos 
musculos do que, por exemplo, a que ocorre na trans
missao de uma irnpressao retiniana. A transmissao de 
uma irnpressao, seja ela qual for, nao se faz de forma 
simples e linear, mas atraves de sistemas de conduc;ao 
passando por estagios distintos que dirninuem sua 
intensidade (por complexiio, como veremos no Profeta). 
Essa mudanc;a de significac;ao funcional correspon
de a uma tradur;iio, implicando uma estrutura de cadi
go que estabelece a comunicac;ao entre as excitac;oes 
provenientes da exterioridade e o receptor do tecido 
cortical. 17 

4. 0 fisiol6gico eo psicol6gico. 

Virnos que a critica de Freud a teoria da localizac;ao 
das faculdades psfquicas encontra urn tfmido prece
dente no proprio Wernicke quando este afirma que 
apenas em relac;ao aos elementos psfquicos mais sirn-

16 Freud, Aphasics, pp.102-103. 
17 Cf. Nassif, J., op. cit., p.313. 



:10 I lntrodLH;ao a metapsicologia freudiana 

ranjos e rearranjos que obedecem a exigencias funcio
nais.14 A antiga teoria da localizac;ao afirmava uma 
relac;ao ponto a ponto entre os estfmulos provenientes 
do mundo externo e representar;oes localizadas em de
terminados pontos do cortex cerebral, de tal forma 
que as representac;oes corresponderiam a uma proje
c;ao dos elementos da periferia. A conduc;ao da excita
c;ao, da periferia ao cortex, era concebida como sendo 
feita pelas fibras nervosas, puros condutores que nao 
interferiam no processo de conduc;ao (quando isto 
ocorria era no sentido de provocar uma perturbac;ao 
do processo). A ideia central desta concepc;ao, que e a 
dominante na epoca em que Freud escreve o Afasias, 
e a de que as fibras nervosas devem permanecer irnu
taveis com a passagem da excitac;ao, devendo apenas 
fazer a ligac;ao entre a periferia e o centro. Sobre essa 
concepc;ao ele escreve o seguinte: "N a psicologia, a 
simples representac;ao e para nos algo de elementar, 
que podemos distinguir nitidamente das suas liga
c;oes com outras representac;oes. Chegamos assirn a 
hipotese de que tambem seu correlato fisiologico, a 
saber, a modificac;ao que provem da excitac;ao da fibra 
nervosa que termina no centro, seja igualmente algu
ma coisa de simples que possa ser localizada num 
ponto. Uma tal transposir;iio e evidentemente de todo in
justificada ... "15 0 que est a sen do recusado aquie a ideia 
de que, por urn lado, a representac;ao e uma copia da 
irnpressao e esta localizada na celula nervosa do cor
tex, e por outro, que as associac;oes entre as represen
tac;oes se fazem em outro lugar, nas massas fibrosas 

14 Freud, Aphasics, p.103. 
15 Freud, Aphasics, p.105 (o grifo e meu). 

Sabre as afasias (1891) 1 :n 

brancas, por exemplo, ao inves de se darem ambas, 
representac;oes e associac;oes, no cortex. Freud tam
bern recusa a ideia de que as fibras nervosas sejam 
meros condutores neutros sem nenhuma interferencia 
sobre a transmissao da excitac;ao que nao seja uma 
interferencia perturbadora. "Se nos seguirmos uma 
via sensfvel (centrfpeta) ate aonde ela nose conhecida 
( ... ) somos obrigados a aceitar a ideia de que uma fibra 
em seu caminho para o cortex muda de significac;ao 
funcional..." ,1 6 sendo que esta mudanc;a e maior em se 
tratando da conduc;ao da sensibilidade da pele e dos 
musculos do que, por exemplo, a que ocorre na trans
missao de uma irnpressao retiniana. A transmissao de 
uma irnpressao, seja ela qual for, nao se faz de forma 
simples e linear, mas atraves de sistemas de conduc;ao 
passando por estagios distintos que dirninuem sua 
intensidade (por complexiio, como veremos no Profeta). 
Essa mudanc;a de significac;ao funcional correspon
de a uma tradur;iio, implicando uma estrutura de cadi
go que estabelece a comunicac;ao entre as excitac;oes 
provenientes da exterioridade e o receptor do tecido 
cortical. 17 

4. 0 fisiol6gico eo psicol6gico. 

Virnos que a critica de Freud a teoria da localizac;ao 
das faculdades psfquicas encontra urn tfmido prece
dente no proprio Wernicke quando este afirma que 
apenas em relac;ao aos elementos psfquicos mais sirn-

16 Freud, Aphasics, pp.102-103. 
17 Cf. Nassif, J., op. cit., p.313. 



32 1 Introdw;ao a metapsicologia freudiana 

ples a teoria seria aplica.vel. E Freud pergunta se nao 
estariamos incorrendo no mesmo erro de principia, 
quer aceitemos a localizac;:ao de elementos simples, 
quer a de conceitos complexes ou de atividades men
tais consideradas como urn todo. A propria noc;:ao de 
nzudanr;a de significar;i'iofuncional que vimos acima, com 
referenda a fibra nervosa, tornaria insustentavel a 
hipotese localizacionista tanto quando aplicada a ati
vidades complexas como quando aplicada a elemen
tos simples. 0 que esta em causa aqui e a ideia de que 
uma representac;:ao seja o efeito meca.nico da estimu
lac;:ao periferica, ou rna is amplamente, a ideia de que 
<=: processo psicologico seja urn epifenomeno ou uma 
duplicac;:ao mecanica do processo fisiologico. 'lA ca-
9.~~.?:.-~~~ processes i~sJ_gl(lgtc:.Q?._~~-~~~t~~(l ne;~ 
nao se encontra~provavelmente numa relac;:a"o-cfec"ai:i~ 
s-alici_~4~=-~-6:m=.9~~j;i(l~~~~~=:psig~Tcos~--Q~~_i;iQ~~§.Q~ 
f_~i~J.'?_g~<=~-~ £l-~~--<=~~~<l~----9:~--~~ .E~Lci~!~iii--~~J?!_~~~-~~~~ 
psiquicos. Ao cqntrario/ il cadeia fisiologica prosse-
gl!e, s6 que a partir de umcert9 rjioJi1ento;-t"1nl.Ten6·
meno psiquico correspondt? atll11_0U a muitos dos seus 
elos. 0 proceSE;()p_sig~lif.O.~_il?_S.LITJ:J)_ili~1~!.9.9:~P~~cesso 
fisiologico (a dependent concomitmzt)."IS Urn concon1T~ 
tante dependente e nao urn efeito mecanico. 0 para
lelismo afirmado por Freud excl ui q ualq uer 
reducionismo simplista. 0 empirismo de Freu(_t tal 
como ode Hume, implica a possibilidade do JIOZIO, de 
algo que nao se encontra contido no dado sensorial 
elementar. 

18 Freud, Aphasics, p.105. 
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A partir deste ponto, a noc;:ao de II impressa a'' e 
substituida pela de "correlate fisiologico", substitui
c;:ao esta que corresponde a passagem da noc;:ao de 
11 elemento11 para a noc;:ao de II processo". Nao se trata 
mais de estabelecer uma relac;:ao mecanica entre ele
mentos sensoriais (impressoes) e elementos psiquicos 
(representa<;iSes), mas de assinalar o paralelismo entre 
duas ordens de processos: "Quale o correlato fisiolo
gico da representa<;ao simples ou da que reaparece em 
seu lugar?", pergunta Freud. 11 Evidentemente nada de 
quiescente mas algo da natureza de urn processo". 19 

Esse processo, que se inicia numa determinada area 
do cortex encefalico difunde-se, a partir desse ponto 
iniciat por todo 0 cortex, ao longo de vias particula
res. E esta modifica<;ao no cortex que tornara possivel 
a recordac;:ao, isto e, a possibilidade de essas mesmas 
vias serem novamente percorridas quando a mesma 
area cortical for novamente excitada. Freud ainda nao 
dispunha nesta epoca do conceito de inconsciente (en
tendido como urn sistema psfquico), dai afirmar que 
"e extremamente duvidoso que a essa modifica<;ao 
corresponda tambem algo de psiquico; a nossa cons
ciencia nao apresenta nada que possa justificar do 
lado psiquico 0 nome de imagem nmesica latente"/0 mas 
se o mesmo estado cortical se repete, ressurge o psi
quico sob a forma de uma imagem mnemica. A ideia 

!9 Freud, Aphasics, p.106. 

( 

20 Freud, Aphasics, p.106. E no en tanto instigante o fa to de encontrarmos 
no artigo "Histeria", de 1888, a afirmar;ao de que "a evolur;ao dos 
disrurbios histericos muitas vezes exige uma especie de incubar;ao, ou 

\ 
melhor, urn periodo de latencia, durante o qual a causa desencadeante 

1 continua atuando no inconscicntc". E nao ha qualquer duvida quanta ao 
\emprego substantive do termo- das Unbewusstc. 
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de urn processo que se da ao longo de caminhos 
particulares, deixando no cortex uma modifica<;ao 
que torna possfvel a recordac;:ao, prenuncia a impor
tancia que sera concedida a noc;:ao de Bahmmg, central 
no Projeto de 1895. 

Urn aparelho funcionando em termos de proces
sos: esta e a concepc;:ao que vai tomando corpo a partir 
da critica de Freud a Wernicke, Lichtheim e Meynert. 
N~Q~h~_miliS~J~Q~bilida_d_~, a partir deste ponto, de se 
~E:P~I~C:!E~~!Z~S.~lltfifiio 5!~ il~~p~iE:fgQ;~ ambos. di~E:.f!l I<::§.
pei!()Ls~gl1l1sfs>f!_~JJd,~<!!!!!l:_~_E~s!Il~P-~~S:~~:SQ: E impos
sfvel termos uma sensac;:ao sem a associac;:ao; nao se 
tratam de dois processos, mas de dois aspectos de urn 
mesmo processo, de tal forma que localizac;:ao de uma 
representac;:ao em nada difere da localizac;:ao do seu 
correlato, ambos tendo inicio num ponto do cortex e 
abarcando uma certa extensao atraves de "caminhos 
particulares". As noc;:oes de processo e de aparelho pas
sam a ser solidarias.21 "Sensac;:ao" e "associac:;:ao" cor
respondem a dois aspectos de urn mesmo processo, 
processo este que e unitario e indivisfvel, e nao a dois 
processos distintos correspondendo a regioes diferen
tes do sistema nervoso. Volto a assinalar que isto nao 
significa uma recusa a que se fale de "lugares" e de 
"localizac:;:oes", mas sim que a localizac;:ao de uma 
representac:;:ao e a mesma que a localizac;:ao do seu 
correlato fisiologico. ~o~tr~~PE:S:JQ_Q.fL~i)Jl.cepc:;:~i!Q 
fre_ll cl:iaJ:I.C:! __ ~ __ <JU<::~ . .nao -apenas~o-pmcesso eJliJitario ... e_ 
ind~y~§!x~L i§to~~,na.oha dt!qliqCld~~nt.r~'!_i.Qlp~f::~~-i~o 
<::-~~ q~socia<;a(), mas o .. Pr§pr,iQC:!Pil,J:~lh()_p§ig_t!iC:Q_ ~~ 

21 Cf. Nassif, J., op. cit., p.318. 

Sobre as afasias (1891) I 35 

JJnitarJo_e._indivisJxet_is_to_ .... e, __ flQ_E;'_ ao text() psiqui~() 
~prr_esp_onde,_. __ como_c_o:rr:~lato,.l!fn-I~~Iao-}lsJQ:!§gico 
qggJhe_.S-eXJ.Te_d~ ~11pgrte. Nao ha relac;:ao de causali
dade entre o fisiologico eo psfquico, mas urn parale
lismo ou uma correspondencia entre o processo 
fisiologico sensorial, o processo nervoso no nivel cor
tical e 0 processo psicologico que e 0 registro proprio 
da representac;:ao. 

A ideia do psicologico como urn simples efeito 
mecanico do fisiologico ja havia sido denunciada por 
Hughlings Jackson, a quem Freud rende homenagem, 
transcrevendo a seguinte passagem: ("Em todos os 
nossos estudos de enfermidades do sistema nervoso 
temos de precaver-nos contra o engano de que estados 
ffsicos nos centros inferiores transformam-se em esta
dos psiquicos nos centros superiores; por exemplo, 
que as vibrac;:oes dos nervos sensoriais se tornam sen
sac;:oes ou que, de urn outro modo, uma ideia produz 
urn movimento} 22 Assim, nao apenas e recusada uma 
concepc;:ao epifenomenista do processo psfquico, 
como, em func;:ao do carater estrutural da organizac;:ao 
neuronal, da nao-dissociac:;:ao entre representac:;:ao e 
associac:;:ao, a representac;:ao e entendida por Freud nao 
como representac;:ao de urn objeto, mas como a dife
renc:;:a entre duas series de associac;:oes.23,)t 

E, porem, no que diz respeito especificamente ao 
problema da linguagem, que Freud rende as maiores 
homenagens a Hughlings Jackson. A concepc:;:ao jack
soniana, de que· o aparelho de linguagem apresenta 
diferentes nfveis funcionais sob diferentes condi<;oes 

22 Brain, I, 1878-1879, p.306 (citado por Freud, Aphasies, p.106n). 
23 Nassif, J., op. cit., p.320. 
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fre_ll cl:iaJ:I.C:! __ ~ __ <JU<::~ . .nao -apenas~o-pmcesso eJliJitario ... e_ 
ind~y~§!x~L i§to~~,na.oha dt!qliqCld~~nt.r~'!_i.Qlp~f::~~-i~o 
<::-~~ q~socia<;a(), mas o .. Pr§pr,iQC:!Pil,J:~lh()_p§ig_t!iC:Q_ ~~ 

21 Cf. Nassif, J., op. cit., p.318. 
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JJnitarJo_e._indivisJxet_is_to_ .... e, __ flQ_E;'_ ao text() psiqui~() 
~prr_esp_onde,_. __ como_c_o:rr:~lato,.l!fn-I~~Iao-}lsJQ:!§gico 
qggJhe_.S-eXJ.Te_d~ ~11pgrte. Nao ha relac;:ao de causali
dade entre o fisiologico eo psfquico, mas urn parale
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nossos estudos de enfermidades do sistema nervoso 
temos de precaver-nos contra o engano de que estados 
ffsicos nos centros inferiores transformam-se em esta
dos psiquicos nos centros superiores; por exemplo, 
que as vibrac;:oes dos nervos sensoriais se tornam sen
sac;:oes ou que, de urn outro modo, uma ideia produz 
urn movimento} 22 Assim, nao apenas e recusada uma 
concepc;:ao epifenomenista do processo psfquico, 
como, em func;:ao do carater estrutural da organizac;:ao 
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E, porem, no que diz respeito especificamente ao 
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soniana, de que· o aparelho de linguagem apresenta 
diferentes nfveis funcionais sob diferentes condi<;oes 

22 Brain, I, 1878-1879, p.306 (citado por Freud, Aphasies, p.106n). 
23 Nassif, J., op. cit., p.320. 
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patol6gicas, foi urn poderoso refon_;:o a crftica freudia
na da teoria das localiza<;5es. Jackson defendia a teoria 
da retrogressao funcional no caso da afasia. Segundo_ 
~u~~~g~i_a, ha,na afasia, urna pe~da regula:rdahg,J:>J!t
dade 1ingilf8t1ca~de-tai-formague-osnfveis rnais corn~ 
pi;~<2§~.r~£iD~~~~~-~e~i2R;a-~!TI.P_E~~-£;;-~~9~-~~!2.:9.!ie 
os !liyei§Il}<3j§priJ.?::liti_vos_~~()conservaao-s durant~lJ!l} 
~e!l}p()_\maio~, sendo os ultirnos a serern atingidos,. 
:Jacksc_::u:l\ conce be essa retrogressao como urna mvolu
<;ao, isto e, urna passagern do rnais organizado e dife
renciado para o rnenos organizado e rnenos diferen
ciado, como urn processo que segue o sentido inverso 
do evolutivo. 

5. 0 territ6rio da linguagem (das Sprachgebiet). 

Na conclusao do capitulo 5 de Afasias, Freud faz urn 
resurno de suas conquistas te6ricas: 11Rejeitarnos par
tanto as hip6teses segundo as quais o aparelho de 
linguagern e constitufdo de centros distintos, separa
dos por regioes corticais isentas de fun<;oes, e alern 
disso as hip6teses segundo as quais as representa<;oes 
(irnagens rnnernicas) que servern para a linguagern 
estejarn acurnuladas ern deterrninadas areas corticais 
denorninadas centros, enquanto que a associa<;ao 
dessas representa<;oes e assegurada exclusivarnente 
pelos feixes de fibras brancas subcorticais. 56 nos 
resta pois forrnular a conce_p;ao segundo a qual a regiiio 
cortical da linguagem e uma area continua do cortex, no 
interior da qual se efetuarn, corn urna cornplexidade 
que desafia a cornpreensao, as associa<;oes e as trans
ferencias sobre as quais repousarn as fun<;5es da lin-
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guagern" _24 E essa a ideia de urn territ6rio da lingua
gem constituido por urna area cortical continua que vai 
perrnitir a Freud conceber urn aparelho de linguagem 
entendido como urn campo de associa<;oes e de trans
ferencias (Associationen zmd Ubertragungen). 

Aqui ja ternos urna concep<;ao que difere funda
rnentalrnente daquelas defendidas por Wernicke, 
Lichtheirn e Meynert, e bastante distanciada do ele
rnentarisrno de Locke e de seus seguidores. No que se 
refere a representa<;:ao, as diferen<;:as, ate este ponto da 
exposi<;ao, ja sao notaveis: ern prirneiro lugar, porque 
a representa<;:ao nao e rnais concebida como estando 
contida na celula nervosa; ern segundo lugar, porque 
ela nao e mais pensada corn independencia das asso
cia<;:oes; ern terceiro lugar, porque ela nao e rnais vista 
como urn efeito rnecanico da estirnula<;:ao periferica, 
urna simples proje<;ao da periferia; finalrnente, a ideia 
de Freud segundo a qual a representa<;ao deve ser 
entendida como a diferen<;:a entre duas series de asso
cia<;:oes, isto e, como diferen<;:a entre series de proces
sos do aparelho. Para isto, o aparelho tern que ser 
concebido ern terrnos estruturais e nao ern terrnos de 
urna soma de areas corticais distintas. 0 territ6rio da 
linguagern define urn lugar que e concebido por Freud 
como urna totalidade, como algo que nao pode ser 
dividido ou fragrnentado ern II centros", mas como algo 
unitario e indivisivel, e sornente ern rela<;ao a algo 
deste tipo podernos ernpregar o terrno II aparelho". 

A antiga distin<;ao feita por Wernicke entre afasia 
sensorial e afasia de condu<;ao, ou entre afasia rnotora 

24 Freud, Aphasies, p.112. 
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24 Freud, Aphasies, p.112. 
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e afasia de condw;ao, como decorrentes de les6es nas 
areas sensorial ou motora, de urn lado, e de lesao nas 
vias de conduc;ao, de outro, fica descartada por Freud. 
Para ele, todas as afasias podem ser pensadas como 
repousando, em ultima instancia, sobre uma inter
rupc;ao da conduc;ao, isto e, sobre uma ruptura da 
associac;ao. "Uma afasia por destruic;ao ou lesao de 
urn centro nao e para n6s nem mais nem menos do 
que uma afasia causada por uma lesao das. vias de 
conduc;ao que se encontram no ponto nodal chamado 
centro." 25 

6. Aparelho de linguagem e efeito de sujeito. 

J. Nassif26 emprega o termo 11 efeitos de sujeito" para 
designar os fragmentos do discurso afasico produzin
do alterac;6es no discurso bem-formado. A boa forma 
do discurso corrente seria subvertida pela emergencia 
das manifestac;oes afasicas. 

E a partir da recusa de Freud em aceitar que o 
principia de Broussais possa ser aplicado as perturba
c;oes da linguagem, que a noc;ao de" efeito de sujeito" 
pode ser pensada. 0 denominado prindpio de Broussais 
(que na verdade pode ser remontado a Bichat) preten
de estabelecer uma relac;ao entre o fisiol6gico e o 
patol6gico de modo a negar ao patol6gico qualquer 
possibilidade de criar algo de novo, urn prindpio que 
poderia ser enunciado da seguinte forma: "Nada ha 
no patol6gico que nao tenha estado antes no fisiol6gi-

25 Freud, Aphasies, p.117. 
26 Nassif, L op. cit., p.338. 
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co" ou "0 patol6gico nao cria nada de novo". Para 
Broussais, a excitac;ao e o fato vital fundamental, e 
todos OS transtornos, fisicos OU psiquicos, sao decor
rentes da deficiencia ou do excesso de excitac;ao. As
sim, uma excitac;ao, ao se desviar do seu estado normal, 
produz urn estado anormal, sendo que este ultimo nada 
con tern que nao seja decorrente da excitac;ao. 

C2!-~t .tE~g~~t.n.~ .. Q.<1 P~Il<l~ ~~~.~-~C1. ~s .~ll?rn<l cl~ls .PC:l ~ 
tologi(:ls ciaJiggt1C1g~m urn carater tao marcadamen-
te patol()$~~.~.!. jA. ... q.l!g.Q~~~~~os s!!~~~~~~c::>~ podem 
~S.£f.t:~E.~~J2~_ssoas sem nenhurna l~sa() ~erebral, em 
decor~en~i<l '!12e11as. . ... cansac;o ou de situa¢6es emo
<::iC?Di1!15 i.n,t~nf:>~~; ·~omo.adillite que o funcionamento 
da lingt!ag~rnF()cl~s~r ciefinidoprecisamente como a 
criac;ao .. doDC?YQ· E o que Nassif assinala ao afirmar 
que "os fragmentos de discurso afasico nao tern outro 
papel que o de subverter a essencia do discurso 
bem-formado. Os exemplos aparecem como efeitos 
de sujeito"Y 

0 termo 11 efeitos de sujeito" deve ser tornado aqui 
nao apenas com referenda aos discursos dos afasicos 
considerados por Freud como exemplo, mas tambem 
referido ao proprio Freud enquanto produtor do dis
curse sobre a afasia. E inevitavel, aqui, a referenda a 
passagem de Lacan segundo a qual" a psicanalise nos 
lembra, entao, que os fatos da psicologia humana nao 
se poderiam conceber na ausencia da func;ao do sujei
to definido como efeito do significante", 28 ou ainda: 
"Consideremos agora a noc;ao de sujeito. Quando sea 
introduz, introduz-se a si mesmo. 0 homem que lhes 

27 Ibid. 
28 Lacan, J., 0 semimirio, Livro 11, Rio, Jorge Zahar, 1979, p.l%. 
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27 Ibid. 
28 Lacan, J., 0 semimirio, Livro 11, Rio, Jorge Zahar, 1979, p.l%. 
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fala e urn hornern como os outros - serve-se da rna 
linguagern. Si-rnesrno esta, pais, ern causa." 29 

~~~ct:~iJQcig~-~lJj~J tQ.11[Q __ t§~_?lgg .9.l:l~I§'£lJ:!!.~ .... ~<:f.<? . 
. Cl:l?.<l!ell~() <:fe linguag~rn considera,g() isola,c:i(lf!l~D!~()l,l .. 
cornoinanifesta.s.~<:>d~ .. ~.lJ..?.I1atui'e~a e~§~ncial. Freud 
deixadaro,ern variaspassagens do seu texto, que 0 

(:lpa,rell1ode1mguagern(assirn como o que futurarnen
te ele denominaiaaparelho psiquico)nao esta pronto no 
ato dor1.ascirnento do individuo hurnano, mas que e 
algoque se constroi, "pec;a por pec;a" pela aprendiza
gernr Essa construc;ao nao se faz, por sua vez, sern 
urna relac;ao corn o outro, nao propriarnente nurna 
relac;ao corn o mundo, mas nurna relac;ao corn urn outro 
aparelho de linguagem. Diferenternente de urn 11 apare
lho perceptive", que nos colocaria frente a coisas a 
serern percebidas, o aparelho de linguagern nos coloca 
ern presenc;a de urn outro aparelho de linguagern que 
nos in trod uz no registro da troca sirnbolica. 

A linguagern e alga que se adquire, assirn como 
o aparelho de linguagern e alga que se constroi, estas 
sao as teses presentes no texto de Freud. E ambos, o 
aparelho de linguagern e a propria linguagern, nao 
tern por objetivo urn saber sabre o rnundo, mas o 
tornar possivel articular corn urn outro, saberes que 
se constituern na e pela linguagern. A aquisic;ao da 
linguagern e, portanto, a construc;ao do aparelho de 
linguagern se fazern por urna aprendizagern que inte
gra o motor e o sensorial nurna unidade indivisivel. 
Essa aprendizagern Freud nos descreve ern terrnos de 
etapas neurologicas de forrnac;ao do aparelho de lin-

29 Lacan, J., 0 seminario, Livro 1, Rio, Jorge Zahar, 1983, p.lO. 
30 Nassif, J., op. cit., p.339. 
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guagern, e 0 ponto de partida da sua analise e a 
representac;ao-pala vra. 

7. 0 aparelho de linguagem e a representar;iio-palavra. 

0 que Freud nos rnostra, nurna das passagens rnais 
irnportantes do capitulo VI de Afasias, e que a ordem 
da aprendizagern da linguagern e a ordern de entrada 
ern cena das partes do aparelho constituern urna lei de 
forrnac;ao do proprio aparelho. 

''J?ara .. a-J2§i<::<:>!C?gi?, .... <lP.aJ(l7J.t{l ~. 9-.. lJnict.?.de .. de base 
da func;aoc:ie linguagem, que.seevidencia ser urna 
representac;ao .. co1nplexa, cornposta ... d~ elementos 
acus ticos I visuaisg c:ilJ:.E::>.~Jesicos'' ( ... ) ''Ger alrnen te sa 0 

rnencionados quatro cornponentes da representac;ao
palavra: a imagem aczistica, a imagem visual da letra, a 
imagem motora da linguagem e a imagem motora da escri
tura. Mas esta cornposic;ao resulta rnais cornplexa se 
entrarnos no detalhe daquilo que e provavelrnente 0 

processo de associac;ao que intervern ern cada urna das 
operac;oes da linguagern."31 0 prirneiro ponto a se 
destacar aqui e a afirrnac;ao de que a palavra e urna 
llrepresentac;ao cornplexa". Isto significa que ela nao 
retira sua" unidade" da II irnpressao" da qual ela seria 
urn efeito, como pretendia a concepc;ao elernentarista. 
Enquanto representac;ao cornplexa, sua unidade irn
plica elementos (acusticos, visuais e cinestesicos) que 
se situarn ern lugares diferentes do territorio da lin-

3! Freud, Aphasies, p.123. 
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30 Nassif, J., op. cit., p.339. 
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3! Freud, Aphasies, p.123. 
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guagem, tornando impossfvel uma explica<;ao em ter
mos de rela<;ao ponto a ponto entre a periferia e o 
cortex. E atraves da articula<;ao entre representa<;ao e 
associa<;5es, que essa unidade complexa vai ser expli
cada, sendo que a estrutura e o funcionamento do 
aparelho de linguagem resultam dos modos de asso
cia<;ao colocados em jogo na rela<;ao com urn outro 
aparelho de linguagem. 

Se a palavra e uma representa<;ao complexa que 
inclui componentes acusticos, visuais e cinestesicos, 
qualquer opera<;ao da linguagem, a mais simples que 
seja, implica a interven<;ao simultanea de fun<;5es re
lativas a mais de urn ponto do territorio da linguagem, 
o que faz com que o processo que tern lugar no apare
lho de linguagem nao possa ser senao urn processo de 
associar;ao (ou de vias de associa<;ao).32 Se quisermos 
empregar o termo "elementos" para designar as re
presenta<;5es, nao podemos nos esquecer que estes 
elementos nao pod em ser dissociados das associa<;5es; 
e em termos de vias de associat;ilo que Freud vai pensar 
os modos pelos quais as representa<;6es vao se consti
tuir como conteudos do aparelho de linguagem. Re
presentat;ilo e associat;ilo nao podem ser isolados urn do 
outro. Sao as associa<;6es (ou vias de associa<;ao) que 
vao constituir a ordem (ou a natureza) do aparelho de 
linguagem; ordem esta que evidentemente nada tern 
a ver com a ordem a priori suposta pela metafisica 
racionalista. Ha uma presen<;a da concep<;ao associa
cionista em Freud, a questao e definirmos qual asso
ciacionismo; nao sao identicos, os associacionismos 

32 Cf. Nassif, J., op. cit., p.346. 
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de Locke, de Hume, de Hartley ou de Bain. Mais 
adiante terei ocasiao de co men tar essa q uestao. 

Sao as associa<;5es as responsaveis pela estrutu
ra<;ao do aparelho de linguagem. E importante, con
tudo, que se fa<;a a distin<;ao entre a associa<;ao 
enquanto rela<;ao entre termos, e a associa<;ao enquan
to ela mesma e o termo de uma rela<;ao. 33 A associa<;ao 
enquanto rela<;ao entre termos e aquela que articula 
os varios elementos (acusticos, visuais e cinestesicos) 
que formam uma representa<;ao-palavra, de tal modo 
que nenhum destes elementos possa ser concebido 
isoladamente (nao ha imagem motor ada palavra sem 
a imagem acustica e vice-versa); a associa<;ao tomada 
ela propria como termo de uma rela<;ao da-se quando 
consideramos a propria representa<;ao-palavra (par
tanto, urn complexo associative) na sua rela<;ao com 
as demais representa<;6es-palavra. Para esta associa
<;ao de associa<;6es, Freud usa o termo superassociar;ao: 
"E evidente que as associa<;6es de linguagem, com as 
quais trabalha nossa opera<;ao de linguagem, sao ca
pazes de uma superassociat;ilo", sendo que no caso de 
lesoes, II Q que e superassociado e danificado antes do 
que e associado primariamente."34 Partindo do fa to de 
que Freud introduz a no<;ao de superassocia<;ao a 
proposito de "aquisi<;5es novas", Nassif35 arrisca a 
hipotese, nao explfcita em Freud mas apoiada em seu 
texto, segundo a qual as imagens sonoras sao agencia
das diferentemente segundo o codigo ao qual pode se 

33 Cf. Nassif, J., op. cit., p.347. 
34 Freud, Aphasies, pp.ll0-111. 
35 Nassif, J., op. cit., pp.347-348. 
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relacionar cada sequencia corn fun<;ao de mensagern, o 
que faz corn que a associa<;ao seja dependente nao 
apenas do aparelho de linguagern, mas tarnbern da 
estrutura significante estabelecida progressivarnente 
pel a percep<;ao do material f6nico ( ou grafico) de urn 
c6digo dado. Ern terrnos do aparelho de linguagern, 
urna aquisi<;ao nova esta ligada a rela<;ao que o apare
lho estabelece corn urn outro, fazendo corn que a 
similaridade imposta pelo c6digo se articule corn o novo 
irnplicado na rnensagern. Esta cornbinat6ria de pro
cesses eo que Freud vai denorninar superassocia(:iio. Se 
o aparelho de linguagern se constitui nessa necessaria 
rela<;ao corn urn outro aparelho de linguagern e se 
cada representa<;ao-palavra tern urna extensao dife
rente dependendo do outro aparelho ao qual ela e 
destinada, en tao "o aparelho de linguagern e urna 
constru<;ao irnplicando urna perpetua reconstru
<;ao" .36 

8. 0 esquema psicol6gico. 

E atraves do esquema da representar;iio-palavra e das 
associar;oes de objeto que Freud vai abordar o problema 
da significar;iio e apontar para l::trna possivel concep<;ao 
do signo como arbitrario. E tarnbern a partir desse 
esquema, particularrnente a partir da introdu<;ao dos 
conceitos de agnosia e de assimbolia, que se abre o 
carninho para a concep<;ao do inconsciente. Eis o es
quema apresentado por Freud: 

36 Nassif, J., op. cit., pp.348-349. 
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Esquema psicol6gico da representa(:iio-palavra: 

Associa9oes de objelo 

ocoslicos 

tote1s 

irnagem do leilura 

imagem ocustico 

imagem rnotoru 

A representar;iio-palavra apresenta-se como urlz com
plexo representatiz1o fechado, ao passo que a representar;iio
objeto se apresenta como urn complexo aberto. A repre
sentar;iio-palavra niio esta ligada a representar;iio-objeto par 
todas as suas partes constituintes, mas apenas pela imagem 
aczistica. Entre as vtirias associar;oes de objeto, silo as visuais 
que representam o objeto, da mesma forma que a imagem 
aczistica representa a palavra. As ligar;oes da imagem aczis
tica da palavra com as denzais associar;oes de objeto, niio silo 
aqui indicadas.37 

37 Freud, Aphasies, p.127. 



44 I Introduc;ao a metapsicologia freudiana 

relacionar cada sequencia corn fun<;ao de mensagern, o 
que faz corn que a associa<;ao seja dependente nao 
apenas do aparelho de linguagern, mas tarnbern da 
estrutura significante estabelecida progressivarnente 
pel a percep<;ao do material f6nico ( ou grafico) de urn 
c6digo dado. Ern terrnos do aparelho de linguagern, 
urna aquisi<;ao nova esta ligada a rela<;ao que o apare
lho estabelece corn urn outro, fazendo corn que a 
similaridade imposta pelo c6digo se articule corn o novo 
irnplicado na rnensagern. Esta cornbinat6ria de pro
cesses eo que Freud vai denorninar superassocia(:iio. Se 
o aparelho de linguagern se constitui nessa necessaria 
rela<;ao corn urn outro aparelho de linguagern e se 
cada representa<;ao-palavra tern urna extensao dife
rente dependendo do outro aparelho ao qual ela e 
destinada, en tao "o aparelho de linguagern e urna 
constru<;ao irnplicando urna perpetua reconstru
<;ao" .36 

8. 0 esquema psicol6gico. 

E atraves do esquema da representar;iio-palavra e das 
associar;oes de objeto que Freud vai abordar o problema 
da significar;iio e apontar para l::trna possivel concep<;ao 
do signo como arbitrario. E tarnbern a partir desse 
esquema, particularrnente a partir da introdu<;ao dos 
conceitos de agnosia e de assimbolia, que se abre o 
carninho para a concep<;ao do inconsciente. Eis o es
quema apresentado por Freud: 

36 Nassif, J., op. cit., pp.348-349. 

Sabre as afasias (1891) I 45 

Esquema psicol6gico da representa(:iio-palavra: 

Associa9oes de objelo 

ocoslicos 

tote1s 

irnagem do leilura 

imagem ocustico 

imagem rnotoru 

A representar;iio-palavra apresenta-se como urlz com
plexo representatiz1o fechado, ao passo que a representar;iio
objeto se apresenta como urn complexo aberto. A repre
sentar;iio-palavra niio esta ligada a representar;iio-objeto par 
todas as suas partes constituintes, mas apenas pela imagem 
aczistica. Entre as vtirias associar;oes de objeto, silo as visuais 
que representam o objeto, da mesma forma que a imagem 
aczistica representa a palavra. As ligar;oes da imagem aczis
tica da palavra com as denzais associar;oes de objeto, niio silo 
aqui indicadas.37 

37 Freud, Aphasies, p.127. 



46 I Introdw;ao a metapsicologia freudiana 

Q_ esg ueJ:n~-~-.R!:~~~d_Lgg~--gg_~QJ:11f;:.r:t~~~i~~ <:!:=~fE~~<~Ls!~ 
q ue ao estudar a estrutura do anarelho de linguagem, 
e p~rticl1i~~~~-;;t~~~Q n9i-9i~{~er~~:um::~§5i~~~-a-da 
represei1~-~9...:I2ala yr.a, .. ele pretend e. s~epa_r_ar~J!2~.J:ncixf 
@Q__q __ §:~~.ftQ __ p§lc:;.gl.Q~d~..: anatomito.. Sep.;1rar 
as pecto. psicol()gi<:_o_99 ... <li1.:i!?~i~e:;-!i~:~rg'f!m_~<l ~~.PCl:~ 
rar () aspecto _psicologico .... <io_ I1~~r~9J()g~<::~~II1.C1:3cC1() 
c:ontrario, o que Freud pretende deixar claro e que nao 
ha esquema psicologico sem urn esquema neur6I6gi
co, ou, ainda, que seu esquema psicologico e urn 
esquema neurologico. Nele, as associa<_;:oes que for
mam a representa<_;:ao complexa da palavra, assim 
como as associa<_;:oes de objeto, e a propria associa<_;:ao 
entre representa<_;:ao-palavra e representa<_;:ao-objeto, 
sao possfveis apenas na medida em que tudo isto 
ocorra num registro neurologico. 0 que Freud esta 
recusando nao eo neurologico, mas o anatomico en
tendido em termos de localiza<_;:oes elementares. 0 
termo "psicologico" com o qual ele qualifica seu es
quema ("esquema psicol6gico da representa<_;:ao-pa
lavra") indica que a enfase recaira sobre a represen
tar;iio (Vorstellung) e sobre as associa<_;:oes entre re
presenta<_;:oes. 

Colocar de urn lado a representm;iio-palavra, enten
dida como uma representa<_;:ao complexa, isto e, como 
formada por representa<_;:oes diversas, e por outro 
lado as associar;oes de objeto, designando com este ter
mo tambem urn complexo associative, significa urn 
definitive abandono do conceito de impressiio. Vimos 
que o conceito de impressiio, tal como era pensado 
pelos empiristas ingleses, implicava em que se arti
culasse cada elemento psicologico (ideia) a urn ele
mento fisiologico (impressao), de tal modo que a 
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associa<_;:ao entre duas impressoes acarretaria a auto
matica associa<_;:ao entre duas ideias. As ideias seriam 
uma reprodu<_;:ao das impressoes. As associa<_;:oes se
riam externas aos elementos, nao introduzindo qual
quer particularidade nova.38 0 simples fa to de Freud 
empregar o termo associar;oes de objeto (associa<_;:oes 
estas que vao formar a representa<_;:ao complexa de 
objeto) indica que o que e representado na represen
ta<_;:ao nao e urn objeto, mas series diferentes de asso
cia<_;:6es.39 Isto nao significa que a irnpressao nao 
exista, significa a recusa do conceito de impressao 
entendida como uma articula<_;:ao ponto por ponto da 
estimula<_;:ao periferica com a ideia (isto numa termi
nologia ernpirista). Segundo Freud, cada excitar;iio de
corrente das impressoes produzidas pelo mundo 
exterior deixa no cortex cerebral uma inscrir;iio per
manente, inscri<_;:oes estas que sao armazenadas sem 
se confundirem umas com as outras. Sao estas excita
<_;:oes armazenadas uma apos a outra que ele designa 
de imagem mnemica. As imagens mnemicas sao cate
gorizadas em quatro grupos: imagem acustica, ima
gem cinestesica, imagem da leitura e imagem da 
escrita, eo conjunto destas imagens forma a represen
ta<_;:ao complexa da palavra. A palavra corresponde, 
pois, a uma associa<_;:ao de imagens mnemicas ou re
presenta<_;:oes, sendo que seu significado nao decorre 

38 0 empirismo de Hume foge a esta descri<;ao na medida em que 
ad mite que um tipo especial de associa<;ao, a associa<;ao por causalidade, 
permite superar aquilo que e dado pela impressao e produzir a partir 
dai toda sorte de fic<;oes, semque tenha qualquer criteria, alem da cren<;a, 
~ue as distingua da realidade. 
3 Cf. Nassif, J., op. cit., p.374. 
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das impress6es, mas da articula<;:ao da imagern acus
tica corn a representa<;:ao-objeto.40 

A afirrna<;:ao de que a palavra adquire sua signi
fica<;:ao pela liga<;:ao corn a representa<;:ao-objeto faz do 
aparelho de linguagern urn aparelho que nao apenas 
articula representa<;:6es, mas sobretudo que essa arti
cula<;:ao de representa<;:6es tern urn efeito de senti do. A 
significa<;:ao nao resulta da rela<;:ao entre a representa
<;:ao-objeto e a coisa externa ou o referente, mas da 
rela<;:ao entre a representa<;:ao-objeto e a representa
<;:ao-palavraY 0 terrno representar;iio-objeto nao desig
na o referente ou a coisa (da qual ele retiraria sua 
significa<;:ao), mas, na sua rela<;:ao corn a representa
<;:ao-palavra, designa o significado.42 A significa<;:ao nao 
esta na coisa, tarnbern nao esta ern cada irnagern (vi
sual, tatil, acustica, etc.) como se cada urna delas re
presentasse urn elernento da coisa, ela resulta da 
associa<;:ao destes varios registros pelos quais se da a 
representa<;:ao. 

As associa<;:6es de objeto sao agrupadas para for
mar urna representar;iio-objeto a partir de sua liga<;:ao 
corn a representar;iio-palavra. 0 que faz corn que o apa
relho de linguagern tenha por fun<;:ao a produ<;:ao da 

40 0 que Freud chama de "representa<;ao-objeto" (Objektvorstellung) no 
texto de 1891 corresponde a "representa<;ao-coisa" (Sachevorstellung) no 
artigo 0 inconscientc, de 1915, eo que em 1915 ele chama de "represen
ta<;ao-objeto" (Objektvorstcllung) e a articula<;ao da representa<;ao-coisa 
(Sachevorstcllung) com a representa<;ao-palavra (Wortvorstel/ung). Em A 
interprelat;ao de sonhos e em Luto e me/an eolia, ele emprega ainda o termo 
Dingvorstellung (representa<;ao-coisa) como sinonimo de Sachevorstel
lung. (Cf. nota de J. Strachey em: AE, 14, pp.198 e 204). 
41 Esta foi a razao pela qual optei pelo emprego dos termos "represen
ta<;ao-palavra" e "representa<;ao-objeto", ao inves de "representa<;ao de 
palavra" e "representa<;ao de objeto". 
42 Cf. Nassif, J., op. cit., p.374. 
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significa<;:ao e esse eixo que articula representa<;:ao-pa
lavra e representa<;:ao-objeto atraves da irnagern acus
tica da palavra e da irnagern visual do objeto. A 
rela<;:ao de signifi.ca<;:ao nao se faz corn a coisa, mas corn 
o objeto, e este recebe sua identidade atraves da rela<;:ao 
corn a representa<;:ao-palavra. Tudo se passa, portan
to, no registro da representa<;:ao e da associa<;:ao entre 
representa<;:6es. Mas afirrnar que a significa<;:ao nao 
esta na coisa e que ela resulta da articula<;:ao entre a 
representa<;:ao-objeto e a representa<;:ao-palavra nao 
significa que ela preexista, antes do objeto e antes da 
linguagern, no pensarnento. Sao as associa<;:6es as res
ponsaveis pela significa<;:ao, e elas s6 se dao juntarnen
te corn as representa<;:6es. 

See pela sua articula<;:ao corn a representa<;:ao-ob
jeto que a representa<;:ao-palavra adquire sua signifi
ca<;:ao (ou sua denotar;iio), e tarnbern pela sua 
articula<;:ao corn a representa<;:ao-palavra que o objeto 
ganha identidade e que e possfvel urna irnplica<;:ao de 
conceito. Como nao ha conceito sern significa<;:ao, as
sirn como nao ha significa<;:ao sern palavra, nao ha 
pensarnento anterior as palavras. A linguagern esta 
presente desde o corne<;:o.43 

11 A representa<;:ao-palavra apresenta-se como urn 
cornplexo representative fechado, enquanto que are
presenta<;:ao-objeto como urn cornplexo aberto." Esta 
e a nota que Freud faz acornpanhar seu esquema. 0 
carater de II fechado" ou de II aberto" diz respeito ao 
cornplexo e nao propriarnente a representa<;:ao. Claro 
esta que tanto a representa<;:ao-palavra quanto a re-

43 Cf. Nassif, J., op. cit., p.376. 
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presentac;:ao-objeto sao complexos, e portanto, o que se 
afirma do complexo aplica-se tambem a representa
c;:ao, mas nao e a representac;:ao enquanto representa
c;:ao que esta sendo visada quando se atribui o carater 
de fechado ou de aberto e sim ao fa to de ela se consti
tuir como urn complexo. IIDa filosofia", escreve ele, 
11 aprendemos que a representac;:ao-objeto nao consiste 
em nada mais do que isto [urn complexo associative 
constituido de representac;:5es as mais heterogeneas J 
e que a aparencia de uma coisa, cujas diferentes pro
priedades sao reveladas por essas impress5es senso
riais, surge apenas na medida em que, no conjunto das 
impress5es sensoriais que recebemos de urn objeto, 
incluirmos tambem a possibilidade de uma serie im
portante de impress5es novas na mesma cadeia asso
ciativa. A representac;:ao-objeto nao nos aparece pois 
como uma representac;:ao fechada, ou como capaz de 
fechamento, ao passo que a representac;:ao-palavra 
nos aparece como algo fechado, mesmo sendo capaz 
de ampliac;:ao."44 Freud recorre a filosofia, particular
mente a John Stuart Mill, para tentar elucidar o con
ceito de representac;:ao-objeto. 

9. 0 associacionismo de John Stuart Mill. 

Stuart Mill integra o grupo dos pensadores ingleses 
que seguindo a tradic;:ao empirista defendem a doutri
na associacionista, aproximando-se mais de David 
Hume. Freud refere-se especificamente a duas obras 

44 Freud, Aphasies, pp.127-128. 
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de Stuart Mill: Logic, publicada em 1843, e An Exami
nation of Sir William Hamilton's Philosophy, de 1865. 

Diferentemente de seu pai James Mill, que via na 
associac;:ao uma simples combinac;:ao de elementos 
que se mantinham inalterados no interior do conjunto 
por eles formado,~_Mill pro.J2§e <:)_9]d_~ el_g_~ 
chaf!12_l!J;l~-'.~qJJJJ1.1,J£~ mental" (por oposic;:ao a II meca
~iCa mental" de James-KIITI1).45 Q_s£!::11~~!~-~~-~<:><::J~ti~o 
r~l'>~iE"!D.t~. gg§_~1~m~D:l2~ E~-~2-~.J~-~E ~!~---~g_!~E~!?-~9g 
como uma simples soma destes elementos, mas como 
ump-rodt1t;ge;~4<?ir£l~tiT~9~~~ementos,cuja~pro
priedad~$ sao irred uti veis as .. p~s)priemraes Cf.§s ~l~
m~ntQs __ taL£<:JI1lo. oc~rre. c?m-a agua ei1l. relasao aos 

-~its~~1~m~D.!.~~··-~?~~titu_irites: .. -~·-··())(ig~r:~~--·~·<?:~i~~~g~~ 
Esses sao casos de quzmzca mental, nos quais e 

possfvel dizer que as ideias simples geram, mais do 
que comp5em, as ideias complexas."46 

Em An Examination of Sir William Hamilton's Phi-
losophy, -~!~rtJ~i.ill_~)(EQ~.~Yil: .. !~~~~~-J?s.icolQg!££1clcl 
crenc;:a. n UJ1.1,.rnJJndg exter i()r .... Come~ a afirm(lnqo. q.1Je 
~rrt-~J=lfe.}ig11.1,(1Jl(l $ capazd~ 1/e)(pectafiv:<:l",ist() e, que 
·a£]::;terinos .. s~nsac;:5es reais, som()s<:apazes .. deJ0 r:11.1,clJ' 
a concepc;:~g de sensac;:5es possfveis: Essas sensac;:5es 
possiveissao aquelas que apesar de nao estarem sen
do sentidas no presente poderao ser sentidas se esti
verem presentes certas condic;:5es. A crenc;:a num 
mundo exterior prende-se nao apenas as sensac;:5es 
dadas presentemente, mas a urn numero enorme de 
possibilidades de sensac;:5es. Enquanto as primeiras 

45 Stuart Mill, J., Sistema de 16gica inductiva y deductiva, Madri, Jorro, 
1917, voL II, livro VI, cap.4, 3. 
46 Ibid. 



50 I Introdw;ao a metapsicologia freudiana 

presentac;:ao-objeto sao complexos, e portanto, o que se 
afirma do complexo aplica-se tambem a representa
c;:ao, mas nao e a representac;:ao enquanto representa
c;:ao que esta sendo visada quando se atribui o carater 
de fechado ou de aberto e sim ao fa to de ela se consti
tuir como urn complexo. IIDa filosofia", escreve ele, 
11 aprendemos que a representac;:ao-objeto nao consiste 
em nada mais do que isto [urn complexo associative 
constituido de representac;:5es as mais heterogeneas J 
e que a aparencia de uma coisa, cujas diferentes pro
priedades sao reveladas por essas impress5es senso
riais, surge apenas na medida em que, no conjunto das 
impress5es sensoriais que recebemos de urn objeto, 
incluirmos tambem a possibilidade de uma serie im
portante de impress5es novas na mesma cadeia asso
ciativa. A representac;:ao-objeto nao nos aparece pois 
como uma representac;:ao fechada, ou como capaz de 
fechamento, ao passo que a representac;:ao-palavra 
nos aparece como algo fechado, mesmo sendo capaz 
de ampliac;:ao."44 Freud recorre a filosofia, particular
mente a John Stuart Mill, para tentar elucidar o con
ceito de representac;:ao-objeto. 

9. 0 associacionismo de John Stuart Mill. 

Stuart Mill integra o grupo dos pensadores ingleses 
que seguindo a tradic;:ao empirista defendem a doutri
na associacionista, aproximando-se mais de David 
Hume. Freud refere-se especificamente a duas obras 

44 Freud, Aphasies, pp.127-128. 

Sabre as afasias (1891) I 51 

de Stuart Mill: Logic, publicada em 1843, e An Exami
nation of Sir William Hamilton's Philosophy, de 1865. 

Diferentemente de seu pai James Mill, que via na 
associac;:ao uma simples combinac;:ao de elementos 
que se mantinham inalterados no interior do conjunto 
por eles formado,~_Mill pro.J2§e <:)_9]d_~ el_g_~ 
chaf!12_l!J;l~-'.~qJJJJ1.1,J£~ mental" (por oposic;:ao a II meca
~iCa mental" de James-KIITI1).45 Q_s£!::11~~!~-~~-~<:><::J~ti~o 
r~l'>~iE"!D.t~. gg§_~1~m~D:l2~ E~-~2-~.J~-~E ~!~---~g_!~E~!?-~9g 
como uma simples soma destes elementos, mas como 
ump-rodt1t;ge;~4<?ir£l~tiT~9~~~ementos,cuja~pro
priedad~$ sao irred uti veis as .. p~s)priemraes Cf.§s ~l~
m~ntQs __ taL£<:JI1lo. oc~rre. c?m-a agua ei1l. relasao aos 

-~its~~1~m~D.!.~~··-~?~~titu_irites: .. -~·-··())(ig~r:~~--·~·<?:~i~~~g~~ 
Esses sao casos de quzmzca mental, nos quais e 

possfvel dizer que as ideias simples geram, mais do 
que comp5em, as ideias complexas."46 

Em An Examination of Sir William Hamilton's Phi-
losophy, -~!~rtJ~i.ill_~)(EQ~.~Yil: .. !~~~~~-J?s.icolQg!££1clcl 
crenc;:a. n UJ1.1,.rnJJndg exter i()r .... Come~ a afirm(lnqo. q.1Je 
~rrt-~J=lfe.}ig11.1,(1Jl(l $ capazd~ 1/e)(pectafiv:<:l",ist() e, que 
·a£]::;terinos .. s~nsac;:5es reais, som()s<:apazes .. deJ0 r:11.1,clJ' 
a concepc;:~g de sensac;:5es possfveis: Essas sensac;:5es 
possiveissao aquelas que apesar de nao estarem sen
do sentidas no presente poderao ser sentidas se esti
verem presentes certas condic;:5es. A crenc;:a num 
mundo exterior prende-se nao apenas as sensac;:5es 
dadas presentemente, mas a urn numero enorme de 
possibilidades de sensac;:5es. Enquanto as primeiras 

45 Stuart Mill, J., Sistema de 16gica inductiva y deductiva, Madri, Jorro, 
1917, voL II, livro VI, cap.4, 3. 
46 Ibid. 
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surgem do contato direto do sujeito com o objeto, as 
segundas implicam uma previsao ou expectativa. A 
no~ao de mundo exterior, assim como a ncx;ao de ma
teria, esta ligada a estas possibilidades de sensa~6es. 

Segundo Stuart Mill, as sensa~oes presentes pos
suem menos importancia do que as possibilidades de 
sensa~oes, porque enquanto as primeiras sao passa
geiras, as segundas podem ser permanentes e, como 
tais, permitem-nos distinguir as sensa~oes da materia. 
Para ser mais exato: o que Stuart Mill chama de materia 
sao exatamente essas possibilidades permanentes de 
sensac;oes. Lembra ainda que essas possibilidades de 
sensac;oes, uma vez garantidas pela experiencia pas
sada, revelam urn aspecto importante: e que elas nao 
se apresentam como sensac;oes isoladas, mas como 
grupos de sensac;oes, tal como os objetos do mundo 
exterior. 

Discordando de James Mill, que havia reduzido 
a apenas uma as leis da associac;ao, Stuart Mill colo
ca-se numa posi<:;ao semelhante a de Hume, afirman
do a existencia de tres e as vezes de quatro principios 
de associac;ao: semelhanc;a, contiguidade, freqi.iencia 
e inseparabilidade. 

0 principia da semelhanc;a afirma que ideias se
melhantes tendem a excitar-se mutuamente, forman
do urn conjunto. 0 principia da contiguidade afirma 
que quando duas impressoes foram freqi.ientemente 
experimentadas ou pensadas simultaneamente ou em 
sucessao imediata, sempre que uma dessas impres
soes ou sua ideia se repetir, tendera a excitar a ideia 
da outra. 0 terceiro principia afirma que as associa
c;oes produzidas por contiguidade adquirem maior 
grau de certeza por efeito da repetic;ao. E a ac;ao deste 
principia que vai constituir uma "associac;ao insepa-
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ravel", isto e, aquela em que nao se pode pensar urn 
elemento separado do outro. Finalmente, o quarto 
principia: quando uma associac;ao de ideias adquiriu 
a inseparabilidade apontada acima, nao apenas as 
ideias ficam inseparaveis, mas os pr6prios fatos que 
correspondem a estas ideias ficam tambem insepara
veis. Este e o fundamento de nossa crenc;a nas coisas 
concebidas como unidades. 

Tal como em Berkeley e em Hume, eo conceito 
de substancia material que vemos aqui ser colocado 
em questao. Stuart Mill nega que a objetividade do 
mundo seja decorrente de sua substancialidade mate
rial. 0 que chamamos de materia nada mais e do que 
o resultado de uma associariio insepanivel. A ideia de 
uma substancia material assim como a ideia de uma 
substancia espiritual sao ambas recusadas. Assim 
como a materia e a sucessao das diferentes possibili
dades de sensac;oes, o espirito e a sucessao dos diver
sos sentimentos ou das diferentes percepc;oes de 
sensac;oes. 

Da mesma maneira como acreditamos na materia 
porque supomos que algo permanec;a para alem da 
variedade continua das percepc;oes (algo que seria o 
nucleo substancial dos varios noemas), acreditamos 
tambem numa substancia espiritual que seria o lugar 
dessas cenas. Para Stuart Mill essa crenc;a e insusten
tavet nada ha que justifique a substancialidade da 
mente assim como nada ha que justifique a substan
cialidade da materia. A materia nada mais e do que 
uma possibilidade permanente de sensac;oes, assim 
como o espirito nada mais e do que uma possibili
dade permanente de estados de consciencia, sendo 
que a confianc;a da humanidade na existencia real 
de objetos visiveis e tangiveis significa apenas a 
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confianc;a na realidade e perrnanencia de possibilida
des de sensac;oes. 

!L~~~ nos ~r~~!!!@l!l9_S.M~HuDl~:~r.lao ~Q .... ~ll:~ 
constitui as associac;oes, mas, ao contrario, estas e que 
'C:onstfiliem o'eU:: .... Kr~ .. c; existe''iiffi'a'!lat .. lire .. zafiuffian:a: 
~;;i~~i;~···iexp···e;i~~aa:;··;;~~~~turezaliu~a~;:";u:·;nente· 
ci~~~;; ser .. ConceEi.aoscorn:oeiertoa~a: ex"'eri~n:aa.~ A. 
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fonte insi:>&adora de Stuart Mille o Trata(loaiiNcitureza 
Human a de Hurne, e tanto Stuart Mill como Hurne sao 
fontes de inspirac;ao para Freud, ernbora nao seja feita 
nenhurna referenda a Hurne no texto sobre as afasias. 

Mas se Stuart Mill liberta a noc;ao de objeto da 
incornoda referenda a coisa, ele nao nos oferece ne
nhurna caracterizac;ao da representac;ao-objeto en
quanto articulada a representac;ao-palavra. Stuart 
Mill esta mais interessado ern se desernbarac;ar do 
conceito de substancia do que ern estabelecer o modo 
pelo qual representac;ao-objeto e representac;ao-pala
vra se articularn, sendo que o proprio conceito de 
representar;iio e para ele urn conceito de dificil utiliza
c;ao por estar demasiadarnente cornprornetido com a 
tradic;ao rnetaffsica. 

0 beneficio que os textos de Stuart Mill podern 
trazer no sentido de esclarecer os conceitos de repre
sentac;ao-palavra e representac;ao-objeto e quanto ao 
carater de cornplexo aberto da representac;ao-objeto. 
Se o que se denornina objeto e fruto nao apenas de 
sensac;oes presentes mas tarnbem e sobretudo de urn 
numero enorrne de possibilidades de sensac;oes que 
formam a serie associativa do complexo do objeto, 
entao este ultimo, comparativarnente a representa
c;ao-palavra, constitui-se como urn cornplexo aberto e 
dificilrnente susceptive! de fecho, como afirma Freud. 
Os terrnos "fechado" e "aberto" corn os quais Freud 
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designa os complexes representatives, podern ser 
considerados como designando o carater de acabado 
ou de indefinido dos referidos complexes. 

J. Nassif47 e de opiniao que, a se procurar na 
filosofia urn au tor capaz de patrocinar a concepc;ao de 
representac;ao-objeto tal como a que e defendida por 
Freud, rnelhor seria recorrer a Brentano, ao inves de 
recorrer a Stuart Mill. Como a noc;ao de representac;ao 
desernpenhara urn papel central ern todo o percurso 
freudiano, creio que podernos fazer urn pequeno pa
renteses na discussao de Afasias, para consultarmos 
Brentano. 

10. Brentano e a representar;iio-objeto.48 

0 recurso a Brentano se justifica, dentre outros moti
ves, pelo fato de Freud ter assistido, durante dois 
anos, seus cursos sobre a l6gica de Arist6teles na 
Universidade de Viena, quando era ainda estudante 
de rnedicina. l[ma.,..Qgtrg,_x~z[Q_l?JlLa-a ... referencia ... a 
BreDJano~.e._que-ele, .. til.tttQ_9..!:!9-.D.t.u .. F.rend.Je~l!§£.JJ!!la 
QI.C!enac;aoser.i:alentre..9-.fisiologia e J2Sif..Q]Qgia,_de.Jal 
fQrma.que.u.JeD9rnenQp~i~~I~iJsQ~PC?~~~§s;r . .r:eduzi<;LC? 
a .. 11m. epifen61TI~!l() ggfisiQJ.Qgi~.o.~Ja~\dmos..q.tte-.p.ar_a 
F:t:_s;_t:l.cf?:sA'd.ela .. dos . .pr:g.<;~.~-?C?E' fisiol6gicos na<:'.~.§ta ~Ul 
r~l~~ao de"'.C:(ltg;alidade COrn OS process2.,~g$i<;:J}Ji~.Q§4 . 
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47 Nassif, J., op. cit., p.377. 
48 0 conceito brentaniano de representa{:iio ja foi objeto de analise num 
trabalho anterior (Garcia-Roza, L.A., 0 mal radical em Freud, Rio, Jorge 
Zahar, 1990, cap.8). 0 que pretendo retomar aqui sao alguns aspectos da 
concep~ao de Brentano que julgo serem de valor para a compreensao do 
tema abordado por Freud em Afasias. 
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m_as que 0 psfquico e urn processo paralelO~()~fisiol6-
~ gico;-~"'cr~depeiideriT~coricon11Tnrlt';-comoele afi.rma. 49 

T,imbem para Brentano, o fenomeno psiquico e o 
fenomeno fisico (ou fisiol6gico) sao diferentes e irre
dutiveis urn ao outro, eo criteria dessa diferenc:;a eo 
fato de o fenomeno psiquico ser caracterizado pelo 
que ele chama de presenr;n intencionnl, direr;iio n um 
objeto ou simplesmente intencionnlidnde. "Todo feno
meno psiquico", escreve Brentano, "con tern em si 
mesmo qualquer coisa a titulo de objeto" ( ... ) "essa 
presenc:;a intencional pertence exclusivamente aos fe
nomenos psiquicos. Podemos pois definir os fenome
nos psiquicos como fenomenos que contem 
intencionalmente urn objeto."50 

A afirmac;:ao de que todo fenomeno psiquico, a 
diferenc;:a do fenomeno fisico, contem intencional
mente urn objeto, significa que nao ha fenomeno psf
quico que nao seja uma relac;:ao entre urn ato e urn 
conteudo do a to: na representac:;ao, e alguma coisa que 
e representada, no jufzo, alguma coisa que e admitida 
ou rejeitada, no amor e no 6dio, alguma coisa que e 
amada ou odiada, e assim por diante, sendo que todo 
ato psiquico ou e uma representac:;ao ou esta fundado 
numa representac;:ao. 

Quando Brentano afirma que toda consciencia e 
consciencia de urn objeto, ele nao esta emitindo urn 
juizo de existencia sobre esse objeto, e sim afirmando 
a necessidade de urn correlato objetal para o ato da 
consciencia. 0 objeto nao necessita ser existente em si 

49 Freud, Aphasics, p.l05. 
50 Brentano F., Psychologic du point de vue empirique, Paris, Aubier, 1944, 
p.l02. 
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mesmo. Urn centauro e tao objeto da consciencia como 
uma arvore percebida. 

Brentano emprega o termo Vorstellung (represen
tac;:ao) para designar nao propriamente o objeto repre
sentado, mas onto de representar. No entanto, como 
todo fenomeno psfquico contem em si algoa titulo de 
objeto, nao ha a to de representar sem que haja tam bern 
urn objeto representado. Todo fenomeno psiquico e, 
portanto, toda representac:;ao implica urn ato e urn 
conteudo do ato (objeto), de tal modo que urn nao 
pode se dar sem o outro. Nao ha percepc;:ao sem objeto 
percebido e vice-versa. Embora o termo Vorstellzmg 
seja utilizado por Brentano para designar o ato de 
representar e nao o objeto representado, nao podemos 
deixar de considerar o fato de que urn nao existe sem 
o outro e que ambos independem da existencia real 
das coisas (Dingen) as quais eles se referem. Isto faz 
com que o sentido de uma Vorstellung seja decorrente 
nao da coisa (Ding) a qual ela supostamente se refere, 
mas da relac:;ao que ela mantem com as outras Vorstel
lungen. Este fato ja e reconhecido pelo proprio Bren
tano quando, num apendice de 1911 ao Psicologin do 
ponto de vista empirico, trata da questao dos objetos 
verdadeiros e dos objetos ficticios. 51 

Essa independencia da representac;:ao com rela
c;:ao ao objeto nao irnplica a aceitac;:ao da tese idealista 
que nega a existencia do objeto externo a consciencia. 
Brentano mantem-se fiel a tradic;:ao aristotelica. 0 que 
esta sendo afirmado e que a Vorstellzmg nao e uma 
reproduc;:ao do objeto externo, e que o seu sentido nao 

5l Brentano, F., op. cit., "Des objets vrais et des objets fictifs". 
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e derivado desse objeto e sirn da relac;:ao que as varias 
Vorstellzmgen mantem umas com as outras. Se o signi
ficado de uma Vorstellzmg, no caso uma Objektvorstel
lung (representac;:ao-objeto ), resulta nao da sua relac;:ao 
com a coisa (Ding) mas da relac;:ao entre as pr6prias 
Vorstellungen, entao nao estamos mais no registro da 
representac;:ao entendida como entidade psicol6gica 
pura e simples, mas sirn no registro do significante. 

Esta nao e, porem, uma conclusao a qual Brenta
no chega de irnediato. Inicialmente ele concebe a re
presentac;:ao-objeto (Objekt7.Jorstellung) como sendo 
representac;:ao do objeto, entendido este ultimo como 
sendo a coisa externa, sendo que esta e que conferiria 
sentido a representac;:ao-objeto. 0 esquema seria o 
seguinte: 

Represcttta~ao ------.. Coisa. rcp~sentada. ~ Coisa 

(Vorsfellung) (ObjeKtvors!ellung) (oing) 

No esquema acirna, a representw;iio (Vorstellzmg) e 
a coisa representada (Objektvorstellzmg), formam o regis
tro do psiquico, enquanto que a coisa (Ding) pertence 
ao registro do mundo externo, independente da cons
ciencia. A suposic;:ao inicial de Brentano e a de que a 
coisa (Ding) e o que fornece ao objeto representado 
(Objektvorstellung) seu significado. Num segundo mo
mento, a partir sobretudo das criticas de Meinong, 
Brentano passa a admitir que nao sao as coisas que 
fornecem a representac;:ao seu significado, mas que 
este resulta da relac;:ao que as pr6prias representac;:oes 
mantem entre si. Isto porque ha significac;:ao mesmo 
quando a representac;:ao nao tern como referente urn 
objeto real, existente em si e por si, como eo caso, por 
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exemplo, do centauro ou do cavalo alado. A significa
c;:ao resulta1 pois1 da articulac;:ao entre representac;:oes 
e nao da articulac;:ao entre representac;:ao e coisa. Como 
nao ha significac;:ao sem linguagem1 podemos ver na 
concepc;:ao de Brentano urn suporte filos6fico para a 
concepc;:ao desenvolvida por Freud em Afasias sobre a 
articulac;:ao entre a representac;:ao-palavra e a repre
sentac;:ao-objeto e a produc;:ao de significado, e no caso, 
urn suporte mais adequado do que o oferecido por 
Stuart Mill. Mas voltemos ao texto de Freud. 

11. Do signa como arbitnirio. 

Voltemos a afirmac;:ao de Freud de que a representa
c;:ao-palavra adquire sua significac;:ao por sua ligac;:ao 
com a representac;:ao-objeto (pelo menos no que diz 
respeito aos substantivos). Ja vimos que essa ligac;:ao 
se faz nos dois sentidos: nao apenas a palavra adquire 
sua significac;:ao pela sua ligac;:ao com a representac;:ao
objeto, como e tambem pela sua articulac;:ao com a 
representac;:ao-palavra que o objeto ganha identidade 
e que o conceito do objeto torna-se possivel. A lingua
gem, portanto, esta presente desde o comec;:o. 

0 aparelho de linguagem, consider ado em si mes
mo, nao responde, segundo Freud, pela representa
c;:ao-objeto. 0 aparelho de linguagem tern por func;:ao 
tornar possivel a significac;:ao e nao a de tornar possi
vel a representac;:ao-objeto. No entanto, a palavra s6 
adquire sua significac;:ao pela articulac;:ao que estabe
lece com a representac;:ao-objeto. Isto nao quer dizer 
que a significac;:ao seja dada pela coisa1 mas que a 
palavra nao pode prescindir de conter uma referenda 
a algo que lhe seja exterior, no caso, urn objeto. 0 
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aparente paradoxa que Freud nos coloca e que esse 
objeto, par sua vez, e constituido, na sua identidade 
de objeto, pela relac;ao que ele mantem com a palavra. 
Enquanto "exterior" a palavra, ele mantem uma ne
cessaria relac;ao com a linguagem. Nao nos esquec;a
mos de que tanto a Wortvorstellzmg como a Objektvors
tellzmg sao ambas Vorstellungen. Afirmar, portanto, 
que a representac;ao-palavra adquire sua significac;ao 
pela ligac;ao com a representac;ao-objeto e afirmar que 
a significac;ao resulta da articulac;ao entre representa
c;oes e nao da articulac;ao entre representac;ao (Vorstel
lung) e coisa (Ding). Estamos, aqui, mais pr6ximos de 
Brentano ou de Meinong do que de Stuart Mill. 

Vimos, no entanto, que a representac;ao-palavra 
nao esta ligada a representac;ao-objeto par todos OS 

seus componentes, mas apenas pela imagem acustica. 
0 complexo fechado que forma a representac;ao-pala
vra liga-se ao complexo aberto que forma a represen
tac;ao-objeto atraves da imagem acustica do primeiro 
e das associac;oes visuais do segundo. Tomando par 
base os disturbios de linguagem verificados na clini
ca, Freud os separa em dais grupos: 1) A afasirz verbal 
(ou afasia de primeira ordem), na qual a perturbac;ao 
afeta as associac;oes entre os elementos da representa
c;ao-palavra; e 2) A afasia rzssimb6lica (ou afasia de 
segunda ordem), na qual 0 que e perturbado e a 
associac;ao entre a representac;ao-palavra e a represen
tac;ao-o bjeto. 52 

Em seguida a esta distinc;ao, Freud assinala que 
toma o termo assimbolia num sentido distinto do que 

52 Freud, Aphasics, p.128. 
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entao era o usual; para ele a relac;ao entre a represen
tac;ao-palavra e a representac;ao-objeto merece com 
muito mais propriedade ser chamada simb6lica, do 
que a relac;ao existente entre a representac;ao-objeto e 
urn objeto. 0 esquema seguinte podera nos auxUiar na 
compreensao da terminologia empregada par Freud: 

Simbolo Signo 

jRcpr~nto¢o-palavro 1---*l Represenf~-objeto I~ CQISA 

I I I 
Afasia verbal Afasia assimbdlica A9nosia 

Freud distingue as perturbac;oes que dizem res
peito aos componentes do complexo da representa
c;ao-palavra, daquelas perturbac;oes que dizem 
respeito a relac;ao entre a representac;ao-palavra e a 
representac;ao-objeto: ao primeiro grupo ele denomi
na afasia verbal e ao segundo ele denomina afasia assim
b6lica. 0 termo agnosia designa a perturbac;ao referente 
ao reconhecimento dos objetos. Como urn disturbio 
no reconhecimento dos objetos pode acarretar, por 
sua vez, uma perturbac;ao da lingua gem, ele denomi
na esta perturbac;ao da linguagem decorrente da ag
nosia de afasia agn6sica ou afasia de terceira ordem 
(sendo as afasias de primeira e de segunda ordens, 
respectivamente as afasias verbal e assimb6lica). 

Ha, portanto, perturbac;oes que atingem apenas 
os elementos componentes da representac;ao-palavra, 
ha aquelas que atingem a relac;ao entre a representa
c;ao-palavra e a representac;ao-objeto, e ha finalmente 
aquelas que atingem a relac;ao entre a representac;ao
objeto e o objeto propriamente dito ( ou a coisa). E a 
distinc;ao entre esta ultima e as duas primeiras que nos 
interessa particularmente. 
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A agnosia nao e uma perturbac;ao da linguagem 
(embora possa provocar uma afasia agn6sica), mas 
para 0 que estamos tratando ela e particularmente 
interessante porque diz respeito ao conceito de signa 
e a distinc;ao entre este eo sfmbolo, segundo a concep
c;ao freudiana. Na agnosia o que e afetado nao e pro
priamente o complexo que forma a representac;ao
objeto, e nem tampouco a relac;ao deste ultimo com a 
representac;ao-palavra, mas a relac;ao do objeto ( da 
representac;ao-objeto) com a coisa. E portanto sua na
tureza de signa que e afetada. Se admitirmos a defini
c;ao segundo a qual urn signa e aquila que representa 
algzmza coisa para alguem, ele, por urn lado, aponta para 
essa 11 alguma coisa", e por outro, aponta para urn 
II alguem". Nao estou discutindo aqui a natureza dia
dica ou triadica do signo, e nem tampouco as diferen
tes concepc;oes de Peirce, Saussure ou Lacan sobre a 
natureza do signo, mas apenas tentando distinguir, 
no esquema que Freud nos apresenta em Afasias, o que 
ele considera como sendo da ordem do signo eo que 
ele considera como sfmbolo, ou mais precisamente 
ainda, o que ele considera como sendo uma relac;ao 
simb6lica e o que ele considera uma relac;ao sfgnica. 

No caso da agnosia, o que e perturbado e a relac;ao 
entre a representac;ao-objeto e o objeto; trata-se pois 
de uma perturbac;ao do reconhecimento do objeto, sen
do que a relac;ao entre a representac;ao-objeto e a re
presentac;ao-palavra permanece intacta, o que 
corresponde a dizer que o aparelho de linguagem nao 
e atingido. 0 que acontece como aparelho de lingua
gem, no caso da agnosia, e que o sujeito nao pode se 
servir dele em decorrencia de urn distur bio do reco
nhecimento e nao de urn disturbio da linguagem. Na 
agnosia a linguagem se ve aliviada da tarefa de repre-
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sen tar alguma coisa para alguem, is toe, ela seve aliviada 
da func;ao sfgnica, na medida em que esta func;ao nao 
e da competencia direta do aparelho de linguagem. 

Se considerarmos o signo desta maneira, o termo 
mais apropriado para traduzir Objektvorstellzmg e 11re
presentac;ao de objeto" e nao 11 representac;ao-objeto" 
(como venho fazendo ate aqui). Isto porque aquilo 
que a representac;ao (de objeto) estaria representando 
seria o objeto entendido como coisa externa, sendo a 
representac;ao urn signo ic6nico da coisa (para empre
garmos urn termo de Peirce). No entanto, nao parece 
ser esta a intenc;ao de Freud. Para ele, embora a 
representac;ao-objeto nao pertenc;a ao aparelho de 
linguagem, ela s6 se constitui como urn complexo 
associativo, adquirindo sua identidade, pela sua liga
c;ao com a representac;ao-palavra. 0 conceito do objeto 
nao se faz senao na e pela linguagem. Desta forma, a 
autonomia da representac;ao-objeto e apenas relativa, 
assim como, deste ponto de vista, dificilmente ela 
poderia ser considerada como urn signo natural. 

Se o signo nao e considerado por Freud como 
uma simples reproduc;ao do mesmo, se ele pode signi
ficar algo novo, entao ele se constitui como signo a 
partir do significante, ou segundo Freud, da represen
tac;ao-palavra. Ele parece ser originario do exterior, do 
objeto externo, mas na realidade e tao interior quanto 
a representac;ao-palavra, ou pelo menos nao existe 
uma diferenc;a tao radical entre signos considerados 
como internos (que seriam os elementos da represen
tac;ao-palavra) e signos considerados como exter
nos (expressando acontecimentos do mundo). 
Tanto a representac;ao-palavra quanto a representac;ao
objeto sao representa9oes, e a representac;ao-objeto nao se 
constituiria como signo a nao ser por sua ligac;ao com 
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a representa<;ao-palavra.53 For esta razao, nao pode
mos separar inteiramente, como Freud tambem na9 
separou, o conceito de agnosia do conceito de ajasia. E 
o significante que e capaz de produzir o novo, e nesta 
medida, diz-se que o significante produz o significa
do. Este foi o caminho pelo qual Lacan, mais de meio 
seculo depois, afirmou a autonomia do significante, e a 
razao pela qual ele nao fala em signa, mas em signifi
cante ou, ainda, em significante puro. 

0 que Freud esta nos dizendo, em 1891, ao arti
cular as associa<;5es de objeto com a emergencia do 
novo, e que deste ponto em diante nenhum ato de 
percep<;ao pode escapar ao signo, isto e, que nenhum 
ato de percep<;ao se faz com total independencia da 
linguagem. As pr6prias associa<;5es de objeto podem 
formar, sob esta perspectiva, uma linguagem espon
tanea,54 e para isto precisamos apenas admitir, com 
Freud, que uma representa<;ao-objeto nao pode se 
constituir sem uma liga<;ao previa com a representa
<;ao-palavra. A rela<;ao simb6lica e, portanto, a pre
condi<;ao para o estabelecimento do signo. Na 
medida em que o aparelho de linguagem seja capaz 
de produzir urn objeto original (isto e, constituir uma 
particular associa<;ao de objeto) pela rela<;ao entre a 
representa<;ao-palavra e a representa<;ao-objeto, ele e 
capaz de significar, de produzir signos que por serem 
engendrados pelo proprio aparelho, sao signos arbi
trarios.55 

53 0 que Freud denomina de representa9iio-palavra e de representa9iio-ob
jeto, Saussure vai chamar de significante e de significado, respectivamente. 
54 Cf. Nassif, J., op. cit., p.384. 
55 Nassif, J., op. cit., pp.386 e 393. 

Sabre as afasias (1891) j (,:'i 

12. Aparelho de linguagem e aparelho psfquico. 

Vimos.que .o .?.p(:lrelho9~!!!:-~~<3.~.~!D <::qnstruido .. por 
Freud e capaz, dentre outras coisas, de signifi<:?ILP~ 
prod uzir .. o. nQYQ .. e, E)g~r~f1iQ::o;~i§·.~cap.a·z.depiodti.~iiJJ.D1. 
efeito de sgj~ito: A pergunta que se faz necessaria e 
se, nesse ano de 1891, isto tudo era visto por Freud 
como uma qualidade ou co:no sinal de debilidade do 
aparelho de linguagem. E evici~Dt~ .. q.lJ~.podemoEL 
~l22!1ti:l!:9S~~di§ttlti?!()s" daJipgg?gemasE>i!l(llado§ p()r 
Fn~.!J.d, particularmente os do tipo Vutter no lugar de 
Mutter ou Vater, Butter no lugar de Mutter, ou ainda o 
deslizamento Ding - Machine - Chose, como sendo 
exemplos de metafora e metonfmia ( ou condensa<;ao 
e deslocamento, se preferirmos). Isto pode ser sufi
ciente para afirmarmos que o a parelho de linguagem 
por ele concebido e urn aparelho que nos aponta para 
o domfnio do inconsciente. Podemos ate mesmo, num 
rasgo de entusiasmo, afirmar que Freud ja esta fazen
do uma lingiifstica mais avanc;ada que a de Jakobson. 
Mas nao podemos deixar deJado o fa to de que todas 
essas produ<;oes do aparelho de linguagem sao consi
deradas por Freud como efeitos do mau funcionamen
to do aparelho, como disturbios ou perturbac;oesque 
devem ser, se possfvel, eliminados ou corrigidos e 
atenuados. Como assinala Nassif, o aparelho de lin
guagem e capaz de produzir signos arbitrarios, e de 
fato urn aparelho para a linguagem, mas nao e capaz 
de regular o seu born uso, ou mais precisamente ain
da, e urn aparelho constitufdo de modo a impedir 
esses efeitos de sujeito.56 

56 Nassif, J., op. cit., p.419. 
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--.N9~-~!l~'L!l!Q, precisamente aquila que nesse ap<l
relho aparece corno}afha~ como~efei..t<i-ae urn ni..au 
funcionamento,corno ma-:forma<;ao,eque vai ter con
seqiiencias as mais importantes para o futuro te6rico 
do proprio aparelho de linguagem. A articula<;ao do 
aparelho de linguagem com os tra<_;os mnemicos resul
tantes da percep<;ao, articula<;ao entre o funcional eo 
mnemico, nos remete a questao da dissocia<;ao entre 
a significa<_;ao e o sentido, a esses efeitos de sujeito que 
Freud denominou parafasias. 

"Por parafasia, devemos entender uma perturba
<;ao da linguagem na qual uma palavra adequada e 
substituida por uma outra que e menos adequada mas 
que mantem uma certa rela<_;ao com a palavra exat<i."57 

E o caso da substitui<;ao de lapis par pen a, de~ Berlim 
por Potsdam, ou da troca de palavras com urn som 
semelhante, como Butter e Mutter, ou ainda em fus6es 
do tipo Vutter no Iugar de Mutter ou Vater. 0 impor
tante na concep<;ao de~.Freud sobre.as. parafasias e sua 
observa<_;ao de que este tipo de perturba<;ao em nada 
se distingue daquelas que podemOS()Q~~I:'Y(lf (2Illpes
soas saudaveis quandose encontrarn sqb a influencia 
de estados afetivos intensos ou pura e simplesmente 
por efeito do cansa<;o, nao havendo necessidade de se 
recorrer a hip6tese de uma lesao cerebral. para se 
explicar esses disturbios. Trata-se, diz ele, de urn sin
toma puramente funcional. 

A parafasia e considerada por Freud como urn 
residua, urn resto de linguagem (Spracherest),58 algo 
que se repete como residua da inscri<_;ao de tra<;os 

57 Freud, Aphasies, pp.71-72. 
58 Freud, Aphasies, p.111. 

Sobre as afasias (1891) I 67 

mnemicos. Es~~~--lli~1!drl2i9~.f!l!:l:C:~<:>Di::l:!~t<l!l:~ .pod em 
ser obs(2ry(ldos ern pes so as .norrn.aJs ~'soP. a infl uencia 
de afetos perturbaqores~f/9 sao considerados como 
resultado de urn rebaixa,me11to d9: efici~ncia do apare
nl.() de associa<_;6es da linguagem, rebaixamento este 
que decorre naode umalesao, mas da a<_;ao de afetos 
intensos sobre o aparelho de linguagem, como efeito 
da imposi<;ao de tra<;os mnemicos, sem que para isto 
tenha concorrido a vontade consciente do sujeito. Esse 
efeito de sujeito, que e a parafasia, pode ser assimilado 
a urn a to, a algo que faz desse sujeito urn efeito de uma 
clivagem. 60 

.Q§I~s!()S de}inguag~mgt1e ca,racterizam os Yii:
rios tipos de parafasia.nao sao efeit()s absurcios devi
dos a uma destrui<_;ao dos prindpios de funciona
mento do aparelho de linguagem, mas correspondem 
a possibilidades perfeitamente legftimas do funciona
mento desse aparelho .. Esses restos sao efeitos sobrede
terminados do funcionamento do aparelho de lingua
gem, e implicam uma divisao do sujeito que aponta 
inevitavelmente para o conceito de inconscientet Pode 
parecer estranho falarmos em inconsciente, concebido 
como urn dominio psfquico, num texto de 1891. No. 
entanto, se aceitarmos como legitima a autoria do 
artigo "Histeria", escrito para a Enciclopedia Villa
ret em 1888, encontramos a ~Jtr:!l'L~<;~C)cle Freud 

59 A ideia de" afetos perturbadores" fazendo com que atos sejam subs
titufdos por palavras (quando urn ato seria a resposta mais adequada) e 
retomada por Freud em Sobre o mecanismo psfquico de fenomenos histericos, 
sob a rubrica de trauma psiquico. Neste trabalho, publicado em 1893 e 
escrito sob forte influencia de Charcot, Freud articula a ideia de trauma 
psiquico a ideia de soma de excitariio, isto e, de urn quantum de excita<;ao 
acumulada que deve ser escoada. 
60 Cf. Nassif, J., op. cit., pp.423 e 434. 
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segundo a qual ':i:!~Yolw;a:g ci9sdisturbios histericos 
muitas vezes exige uma espeCie de incuba<;ao, ou 
m~Jh()r( urn p~riodo de latencia, durante 0 qual a 
causa desencadeante continua atuando no inconscien
ten_.61 0 termo e empregado assim mesmo, na forma 
substantiva, "o inconscienten (das Unbaousst). Portan
to, pelo menos tres anos antes da publica<;ao de Afa
sias, Freud ja fazia referenda a urn lugar psiquico, 
"lugar onde uma incuba<;ao e possiveln,lugar a partir 
do qual esses restos de linguagem, ou esses efeitos de 
sujeito, sao possiveis.62 

A verda dee que o aparelho delinguagem produ
zido por Freudtransbordou os limites estritos de urn 
aparelho de lin.guagem e constituiu-se como o primei
ro model a freudial1o de aparelho psiquico. A concep<;ao 
das parafasias, por si s6, ja seria suficiente para impor 
esse transbordamento. fr:r:_~~~~~E:>_p_<~E~ll19JaJQ de 
que apesar desse texto apontar para no<;6es tao caras 
~ teo ria psicanaJftic:a, como as rio<;6es. de. in con sci en te, 
recalque, a to falho( condensa9iio e deslocamento, sujeito do 
enzmciado e sujeito daenuncia9iio, etc., ele, nem por isso, 
deixa de ser urn trabalhode neurologia1 Nao ha, .. ~m 
nenhuma passagem do texto, alga que sugira por 
parte de Freud uma recusa da neurologia; o que ha, 
is to sim, e a produ<;ao de uma neurologia, inspirada 
em grande parte.em Hughlirlg§Jac:kson, que rompe 
com a dos neur6logos alemaes e que e capaz de servir 
de suporte para uma proposta explicita porparte de 
Freud de constru<;ao de um aparelho psiquico. 0 pas
so seguinte e dado com a elabora<;ao do Projetode 1895. 

6l Freud, S., AE, 1, p.58; ESB, 1, p.78 (o grifo e meu). 
62 Nassif, J, op. cit., p. 262. 

2 

0 Projeto de 1895 
[Entwurf einer Psychologie]1 

1. In trodw;iio. 

0 Projeto come<;ou a ser rascunhado por Freud no trem 
que o levava de Berlim a Viena, quando de uma visita 
ao amigo Wilhelm Fliess, no outono de 1895. Ap6s ter 
remetido os manuscritos a Fliess e depois de muita 
hesita<;ao quanta ao valor das ideias neles contidas, 
Freud decide-se por abandonar o que havia sido ela
borado. 

Durante quarenta e dais anos o Projeto foi esque
cido pelo proprio au tor que s6 voltou a ve-lo nas maos 
de Marie Bonaparte, ex-paciente de Freud e princesa 
da Grecia e da Dinamarca. Ela havia adquirido os 
manuscritos, juntamente com o resto. da correspon
dencia Freud/Fliess, do livreiro Reinhold Stahl que 
por sua vez os tinha comprado da viuva Fliess. Ao 
rever o manuscrito, depois de tanto tempo, Freud 
tenta de todas as maneiras reave-lo, com o intuito 

1 Publicado originalmente em Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, 
Londres, Imago, 1950. (A seguir, utilizarei AE para designar a tradw;ao 
da Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1982; ESB, para a tradw;ao 
brasileira da Imago editora, Rio, 2" edi<;ao revisada, 1987; e AdA, para 
A us den Anftingen der Psychoanalyse, Londres, Imago, 1950). 
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evidente de destruf-lo. Mas Marie Bonaparte, que ja 
havia passado por maus momentos na tentativa de 
preserva-lo a salvo da Gestapo, recusa-se a entrega-Io 
a Freud. 

0 fa toe que, de 1895 a 1950 (data da sua primeira 
publica<;ao), o Projeto permaneceu fora do alcance do 
publico, e nao apenas do grande publico, mas ate 
mesmo do circulo de amigos de Freud, exce<;ao feita, 
evidentemente, ao seu amigo Wilhelm Fliess. Este fa to 
confere ao Projeto urn estatuto peculiar em rela<;ao ao 
conjunto da obra de Freud. Embora o texto tenha sido 
recusado pelo autor, varias ideias nele contidas rea
parecem ( ou aparecem) em textos posteriores. E o 
caso, por exemplo, da ideia de tela protetora (prote<;ao 
antiestimulo), ou ainda da no<;ao de ligar;iio (Bindung), 
que vao desempenhar urn importante papet vinte e 
cinco anos depois, em Alem do princfpio de prazer, isto 
sem contar urn esbo<;o de sua teoria dos sonhos. 

Quando o·Projeto veio a publico, Freud ja havia 
morrido ha mais de dez anos e toda a sua obra ja 
estava publicada. Qual entao a importancia desse ma
nuscrito na genese dessa obra? Poderiamos dizer que 
o que Freud recusou foi o texto considerado como urn 
conjunto acabado, mas nao as ideias ou algumas das 
ideias nele contidas e que, como passar do tempo, ele 
foi reinscrevendo algumas das no<;5es do Projeto em 
obras que considerava como ja expressivas do seu 
pensamento psicanalftico. Poderfamos ainda compa
rar o estatuto do Projeto ao de urn diario fntimo: im
portante para o autor, mas inexistente e portanto 
in6cuo para as demais pessoas, ate ser publicado. De 
qualquer forma, esta e uma questao para OS historia
dores da ciencia, e nao e minha pretensao resolve-la. 
0 que me interessa, isto sim, e repensar o Projeto 
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quanta ao seu conteudo, sem me escusar de recolocar 
a questao dele ser ou nao urn texto pre-psicanalitico. 

ELeudlni£~,<3,_Qse.ut~.~Jqfifma~<:fg 9.l2I9p6sito de ofe
.r.~er._o.proj~tQ_J:ie_.uma pslcologiaent~11dida como 
l.!Irt_<tdencJa natt1.l'?l ( eine natu ru.Jissenschaftliche Psycho
logie).2 

E no minima surpreendente que ap6s a publica
<;ao de A interpretar;iio das afasias e dos Estudos sabre a 
histeria, o futuro au tor de A interpretar;iio de sonhos pro
ponha uma psicologia como uma ciencia natural. 
Ciencia natural (Naturu.Jissenschaft) e nao ciencia do 
espirito (Geisteswissenschaft). Creio que vale a pena 
determo-nos urn pouco neste ponto. 

Desde A fenomenologia do Espirito (1807) de Hegel 
que o termo Geist (Espirito) tern urn sentido proprio 
na lingua alema, oposto a Natur, natureza. Embora 
para ele a filosofia do Espirito (Philosophie des Geistes) 
acabe por abolir a oposi<;ao entre espfrito e natureza, 
a Jenomenologia do Espfrito (Phiinomenologie des Geistes) 
tern como objeto a Bewusstsein, a consciencia, o ho
mem considerado como contraposto a natureza. En
quantooespfrito e identific(;l.c:lo.<19.J~I11PO, a natureza 
eTdent.liicadaao esRO:<;o::E t~mpo, para HegeC~tempo 
li.U:ffiano,le:fupo hist6rico. 0 homem resulta da nega
<;ao do natural, nega<;ao esta que mantem o natural 
enquanto negado (e este e o sentido da Aujhebung 
hegeliana). Nao se trata de uma nega<;ao pura e sim
ples, mas de .uma supera<;ao. A natureza e identidade 

2 AE, p.339; ESB, p.315; AdA, p.305. 
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2 AE, p.339; ESB, p.315; AdA, p.305. 
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enquanto que o espirito e negatividade. Espirito e 
natureza se opoem, pelo menos num primeiro mo
menta: aquele que corresponde ao da fenomenologia 
do espirito. Passado esse momenta no qual o espirito 
toma consciencia de si mesmo, no e pelo discurso, 
teriamos a filosofia (e nao mais fenomenologia) do 
espirito, quando a oposi<;ao entre sujeito e objeto, ser 
e discurso, e superada e surge o Geist que abarca tanto 
o ser como o discurso. Neste ponto, a distin<;ao entre 
logica e ontologia desaparece. A filosofia do espirito 
seria, para Hegel, a ciencia do espirito. 

Na ultima decada do seculo XIX, e no mesmo ano 
em que Freud escreveu o Projeto, urn outro autor de 
lingua alema - Wilhelm Dilthey - publica o ensaio 
Psicologia comparada, cuja primeira se<;ao tern por titu
lo "Ciencias da natureza e ciencias do espirito", no 
qual ele nao apenas situa a psicologia. como uma 
ciencia do espirito, como pretende fundar as ciencias 
do espirito na psicologia. 

Dilthey entende que a ciencia se constroi a base 
de conceitos rigorosos, de significado constante e de 
validez universal, e para que isto ocorra nao e neces
saria que a ciencia possua uma base matematico-cau
sal. Para ele, enquanto as ciencias fisico-matematicas 
operam com conexoes causais e as ciencias biologicas 
(ou pelo menos algumas delas) com conex6es finais, 
as ciencias do espirito operam com conex6es de senti
do. As ciencias da natureza trabalham com as catego
rias de substdncia e causalidade, as ciencias do espirito 
trabalham com as categorias de significar;ao (Bedeu
tung) e forr;a (Kraft), esta ultima dizendo respeito a 
vida no que ela tende para o futuro. Se a vida (no 
sentido de esp{rito) e alguma coisa, e precisamente 0 

que nao e substancia: e mudan<;a, projeto, liberdade 
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indeterminada.3 Frente a estas categorias, nao e pos
sivel adotar-se uma atitude explicativa (que procura 
estabelecer nexos causais); o unico procedimento ade
quado e a compreensiio. Par compreensiio, Dilthey enten
de o processo pelo qual se chega a conhecer a vida 
psiquica partindo-se de suas manifesta<;6es externas. 
Em se tratando da vida psiquica do proximo, ele 
consider a que "a compreensao eo encontrar-se do eu 
como tu" .4 Trata-se de urn obscuro processo pelo qual 
o sujeito do saber faz-se urn como objeto (o proximo), 
uma especie de uniao substancial fundada na ideia de 
comunidade espiritual. 

Apesar da enfase com que Dilthey afirma uma 
ciencia do espfrito, isto nao o aproxima de Hegel. Entre 
o Geist hegeliano eo espirito diltheyniano ha diferen
<;as profundas e irredutiveis. Dilthey esta muito mais 
proximo de Nietzsche, como posteriormente o estara 
de Bergson, do que de Hegel; alem de manter uma 
dependencia polemica com rela<;ao ao positivismo. 
Nao ha como aproximar as "ciencias do espirito", 
segundo Dilthey, da ciencia do espirito tal como He
gel a concebe. Hegel e urn fil6sofo extremamente ri
goroso, Dilthey e urn hermeneuta vacilante. 

No momenta, portanto, em que Freud escreve o 
Projeto, ja havia uma tradi<;ao na filosofia alema, de 
Kant a Hegel, afirmando-se como filosofia do espirito. 
Por outro lado, havia tambem urn movimento oposto 
ao do idealismo alemao, que se nutria da tradi<;ao 

3 Cf Martin-Santos, L., Dilthey, Jaspers y Ia comprensi6n del enfermo 
mental, Madri, Paz Montalvo, 1955, p.ll. 
4 Dilthey, W., El mundo hist6rico, Mexico, FCE, Obras deW. Dilthey, 
vol. VII, p.215. 
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que nao e substancia: e mudan<;a, projeto, liberdade 
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positivista e que pretendia, inspirada ern Fechner, 
urna ,abordagern quantitativa dos fenornenos psiqui
cos. Eo caso de Herbart, a quem esta ligado Theodor 
Meynert, que foi orientador dos estudos de Freud 
durante sua forrna<;ao medica. Dilthey opoe-se a am
bas as linhas. Opoe-se a filosofia do espirito de Hegel 
(parser rnetafisica) e opoe-se ao positivisrno, ernbora 
pretenda fazer urna ciencia do espirito (tal como He
gel) que seja ao rnesrno tempo positiva (tal como os 
positivistas). 

M<!$,,Corngxce<;ao.feita~aBrenta,:r:tQ, naofoi a filosofia 
que ~Eeuci §e,liggu. Sua forrna<;'ao irlt~lectu~lse deu 
no interior da atmosfera cientificista e positivista, ti
pica do arnbiente universitario alernao do seculo XIX, 
na area das ciencias naturais. S~t1]'11estr~ern<!i;;_pr()xi
rno foi Theodor Meynert, professor de11e11ropsiquta
tria na Universidade de Viena. Meynert estava ligado 
a tradi<;ao que rernonta, atraves de Fechner, a Her bart. 

Opondo-se a tradi<;ao kantiana, Herbart tenta 
urna abordagern rnaternatica da psicologia. Ern seu 
Compendia de psicologia (1816) e na Psicologia como den
cia (1821), f-Ier~~CiE! propoe urna psicologia inteirarnen
te baseada na experieficia: e, ao rnesrno tempo, 
quanJit<!tLYa,: Esta ll.ltirna caracteristica sera retornada 
posteriorrnente par Fechner e transforrnada, par 
Freuci,na proposta inicial do Projeto de 18.9,t). Mas nao 
e apenas atravesdeste ponto que podernos aproxirnar 
HerbarteFreud. Herbart tern urna concep<;ao do psi
quisrno que e no minima instigante para urn leitor de 
Freud. 

.~"$~egundo Herbart,toda ideia (Vorstellungte regu
lada pelo que ele chama deprincipio de autopreseroar;ao. 
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Essa autopreserva<;ao nao e urnaprote<;ao contra urna 
possfvel destrui<;ao da ideia, mas contra sua inibi<;ao. 
Cada rnovirnento das ideias esta configurado entre 
dais pontos fixos: seu estado de cornpleta inibi<;ao e 
~~u estado decornpleta liberdade, ha\Tc:ndo "urn es
for<;o ·nafurare constante por parfe de todas as ideias 
para retornar ao seu estado de liberdade total (ausen
cia de inibi<;oes)" .5 Cada ideia e dotada, portanto, de 
urna certa intensidade, que a faz romper ou nao o 
urnbral da consciencia. Se ela rornpe o urnbral, e aper
cebida, caso contrario, perrnanece 'em estado de ten
dencia, lutando para se tornar consciente. 

Se por urn lado Herbart nos aponta para Leibniz 
e sua no<;ao de inconsciente, por outro, ele faz sinal 
para algumas ideias de Freud. ~11 opiniao de E. Jones, 
Herbart foi o (mica a oferecer urn conceito de incons
ciente di.£1arnico antes de Frel1cL Defato,ele antecipa 
Ufll.a serie de id,eias .quesao ,hoje ern dia,. COI1Sider adas 
como exclusivarnente.frew:Uanas. $_i? . ..£.9-~~o~ga no<_;ao 
de conflUomtra,psiql1ico ,.que opoe-urna iclE§ia recaka
da (verdriingt) ..Cl... outra que e congciente, a prirneira 
Iufando por se tornar consciente e a segunda irnpedin:
do que isto aconte<;a; eo caso tarnbern da postula<;ao 
de urn principia de equilibria segundo o qual os pro
cessos psfquicos se caracterizarn par urn esfor<;o cons
tante para obter o equilibria; e a afirrna<_;ao de que as 
!.<:!.~!as ~C:<?DE>E:rvarn integ:ralrnente; e tarnbern o caso 
da no~ao de II ressonancia fisiol6gica" que e sernelhan
tea "facilita<;ao sornatica" de Freud; eo caso ainda da 
fun<;ao seletiva da consciencia ern face das ideias re-

5 Citado por Boring, E.G., Hist6ria de Ia psicologfa experimental, Mexico, 
Trillas, 1979, p.278. 
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5 Citado por Boring, E.G., Hist6ria de Ia psicologfa experimental, Mexico, 
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calcadas. 6 J~,~-_aJ:1J._f.(;llmente,. g~~-C:l:~-~~!n~lhC:lrt<;:(;l~ .. !:liiQJ(;l: 
zem de Her bart .urn precursordefr:egd. Elas expres
sam muito mais urn solo comum a ambos do que uma 
linha te6rica continua ligando a concepc;ao herbartia
na a teoria psicanalitica. Ofundamentala se destacar 
em Herbart, e que e urn pon16.em~corniim~:cfli~~efe. 
indiscutivelmente possui C()ffi Freud, ... e. a ?ua ~re11c;a 
inabala vel de que OS£J:'OCeSSQ$ pE)fql!icOS s§:o passfveis 
de serem expressos por leis cientificas. ··· · 

Nao e apenas em Herbart que encontramos pon
tos semelhantes com a teoria freudiana. Podemos fa
zer o mesmo com Fechner, Helmholz, Meynert, 
Briicke e, sobretudo, com Sigmund Exner, assistente 
de Briicke no laborat6rio de fisiologia da Universida
de de Viena. 

Em 1894, urn ano antes de Freud iniciar a redac;ao 
do Projeto, Exner publicou urn trabalho (Entwurf zu 
einer psychologischen Erkliirung der psychischen Erschei
nungen) que indubitavelmente deve ter-se constituido 
na influencia irnediata mais forte sofrida por Freud 
para empreender a redac;ao de sua 11 psicologia". Tal 
como no caso de Herbart, a obra de Exner mantem 
varios pontos em comum como texto do Projeto. Tra
ta-se tambem de uma concepc;ao quantitativa do fun
cionamento do sistema nervoso, na qual termos como 
II soma de excitac;oes", II canalizac;ao da excitac;ao", 
"func;ao de inibic;ao", assim como a afirmac;ao do prin
cipia de prazer-desprazer como principia regulador 
do psiquismo, sao elementos centrais do trabalho. E 
Exner foi professor de Freud. 

6 Op. cit., pp.383-385. 
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Quando Freud se decide por escrever (ou rascu
nhar) o Projeto, ele o faz tendo por solo urn saber que 
abriga, por urn lado, a filosofia do espirito, a qual nos 
remete a serie que constitui o chamado idealismo 
alemao com Heget Schelling, Fichte, Kant, ate Leib
niz, e por outro lado, a serie constituida pelas ciencias 
da natureza, ligada a mentalidade cientificista e posi
tivista, que vai de Herbart a Exner, para citar apenas 
autores de lingua alema. 

0 Projeto nao e, pais, uma obra estranha a sua 
epoca. 0 que se constitui como questao e o fato de 
Freud na primeira linha da Introdw;:ao, ter aparente
mente tornado partido, de forma tao resoluta, por 
uma dessas series. Digo II aparentemente", porque nao 
e de forma alguma seguro que a filiac;ao te6rica de 
Freud nos remeta mais a urn Herbart do que, por 
exemplo, a tradic;ao aristotelica atraves de Brentano. 
Nao podemos nos esquecer de que Freud assistiu, 
durante dais anos, quando era ainda estudante de 
medicina, os cursos de Brentano na Universidade de 
Viena, e e dificil evitar a tentac;ao de vermos na noc;ao 
de Vorstellung, que tanta irnportancia vai ter nos pri
meiros textos de Freud, uma divida para com Brenta
no. Isto sem levarmos em conta que seus prirneiros 
textos te6ricos (Para uma concepriio das ajasias, par 
exemplo) sao escritos numa lingua gem muito mais 
proxima da linguagem filos6fica da epoca do que da 
linguagem propriamente medica ( apesar de 0 tema 
ser neurol6gico). A verdade, porem, e que o estabele
cirnento de II filiac;oes" e II parentescos", alem de ser 
precario e freqiientemente arbitrario, nao e suficiente 
para revelar o sentido de urn texto. Ao contrario, pode 
acontecer de uma linhagem hist6rica muito explicita 
ocultar o prop6sito do texto. 0 fato de Freud ter 
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afirmado, logo nas prirneiras linhas do Projeto, seu 
prop6sito de oferecer uma concepc;ao quantitativa dos 
processes psfquicos, nao torna segura sua filiac;ao a 
Herbart, por exemplo. 

Poderiamc;s ainda pensar que a declarac;ao de 
Freud quanta a fazer uma ch~ncia natural nao tenha 
tido para ele o mesmo sentido que tern para n6s hoje 
em dia. Freud tinha a mais profunda convicc;ao de que 
a ciencia e a prodw:;:ao suprema do homem e a (mica 
capaz de conduzi-lo ao conhecimento. Assirn, elabo
rar uma ciencia do psiquismo entendida como "den
cia natural" poderia significar pura e sirnplesmente, 
elaborar uma ciencia. 0 termo "ciencia natural" pode
ria estar designando, para ele, uma exigencia de rigor 
te6rico-conceitual mais do que uma exigencia natura
lista. No termo composto, a enfase estaria, pois, em 
ciencia e nao em natural. As chamadas "ciencias do 
espirito" s6 receberam este nome a partir de Dilthey, 
portanto, na mesma epoca em que ele escrevia o Pro
jeto. 0 proprio Hegel empregava o termo "Filosofia do 
Espirito" (Philosophie des Geistes) ou "Ciencia da 16gi
ca" (para designar sua Logik), mas nao emprega o 
termo "ciencias do espirito" (Geisteswissenschaften), 
pelo menos no sentido em que foi empregado poste
riormente por Dilthey, Rickert ou Windelband. E pro
vavel, portanto, que para Freud o termo "ciencia 
natural" fosse, pura e simplesmente, sin6nimo de 
"ciencia" e nao uma tomada de posic;ao a favor de 
uma concepc;ao naturalista dos processes psiquicos. 
Creio, porem, que a resposta a essa questao s6 podera 
ser dada ap6s a leitura e a analise do texto do Projeto. 
lJmac()isa porem e certa, Freud nao pretendia consti
tuir sua "psicologia" como compreensiva; decisao que 
persistiria mesmo depois deter fundado a psicanalise. 
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2. 0 nezm5nio (N) e a quantidade (Q'l)· 

Na pequena Introdw:;:ao, Freud coloca as duas ideias 
reitoras do Projeto: 

1) "Conceber o que diferencia a atividade do 
repouso como uma Q submetida a lei getal do movi
mento"; 

2) "Supor como particulas materiais os neur3-
• II nws . 

Nenhuma das duas ideias, consideradas isolada
mente, se constituia como grande novidade. Quatro 
anos antes de Freud escrever o Projeto, W. Waldeyer 
ja havia apontado o neur6nio como o suporte material 
e a unidade fundamental do sistema nervoso; e a ideia 
de uma energia circulando pelo sistema nervoso, 
Breuer faz remontar a Cabanis num texto de 1824.7 A 
novidade esta em como Freud articula e13sas duas 
ideias no Projeto. 

0 neur6nio e concebido como o suporte material 
eo elemento constituinte do aparato psiquico. Cada 
neur6nio e uma unidade separada, sendo que todos 
os neur6nios sao iguais, nao havendo diferenc;a de 
natureza entre eles. A diferenc;a que Freud vai estabe
lecer entre os neur6nios <p, 'V e w nao e uma diferenc;a 
de natureza, mas uma diferenc;a estrutural. Nao se 
trata propriamente de neuronios cp, 'V e w, mas de 
sistema <p de neur6nios, sistema 'V de neur6nios e siste
ma w de neur6nios. Afirmar que cada neur6nio e uma 
unidade separada significa dizer que e independente 
anatomicamente, embora articulado com os demais 

7 AE, 1, p.339 nl e n2; ESB, 1, p.315n1 e n2. 
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afirmado, logo nas prirneiras linhas do Projeto, seu 
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7 AE, 1, p.339 nl e n2; ESB, 1, p.315n1 e n2. 
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neur6nios por contiguidade, formando uma intrinca
da rede de conexoes. Histologicamente, o neur6nio e 
concebido por Freud como dotado de urn nucleo com 
uma via de entrada e duas de safda. Essas bifurca<;:5es 
se ramificam em novas bifurca<;:5es, constituindo a 
trama complexa dos neur6nios. Os neur6nios sao con
dutores de energia, sendo que dependendo do siste
ma por eles formado, sao tambem capazes de arma
zenar energia. 

0 aparelho neuronal concebido por Freud no Pro
jeto e urn aparelho capaz de transmitir e de transfor
mar uma energia determinada. Este aparelho neuro
nal deve ser entendido como urn modelo expli- cativo, 
nao tendo necessariamente uma correspondencia exa
ta com o sistema nervoso tal como entendido pela 
neurologia, embora Freud estabele<;:a urn certo iso
morfismo entre o cerebra e o modelo de aparelho 
psfquico do Projeto. 0 modelo e tornado de empresti
mo a fisica, particularmente a termodinamica ( e nao a 
mecanica, como sugere o primeiro paragrafo da Intro
du<;:ao), sendo que esse referendal nem sempre e obe
decido com rigor. Da mesma forma, os neur6nios -
as particulas materiais que compoem o aparelho -
nao correspondem aos dados da histologia e da neu
rologia de sua epoca. 

Nao quero dizer com isso que o modelo oferecido 
por Freud no Projeto nao seja urn modelo neurol6gico 
- embora nao me pare<;:a ser este o seu aspecto mais 
importante -, mas sim que essa neurologia e a ana
tomia que ele nos apresenta sao fantasticas. 0 Projeto 
nao e urn trabalho descritivo baseado em observa<;:oes 
e experimentos, mas urn trabalho te6rico de natureza 
fundamentalmente hipotetica. Sem duvida alguma, 
Freud se beneficiou das descobertas feitas pela ciencia 
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de sua epoca, mas nao lhe prestou obediencia estrita. 
Assim, em 1891, Wilhelm Waldeyer publicou urn tra
balho, resultado de uma longa serie de estudos expe
rimentais, no qual introduz o termo uneur6nio" para 
designar o elemento constituinte do tecido nervoso. 0 
proprio Freud ja havia chegado, com absoluta inde
pendencia de Waldeyer, a conclusoes semelhantes as 
dele, o que o torna urn dos pioneiros da teoria neuro
nal.8 No entanto, os neur6nios aos quais ele se refere 
como constituindo a base material do aparelho psiqui
co nao correspondem as descobertas da histologia do 
seculo XIX. 0 Projeto nao e, portanto, uma tentativa 
de explica<;:ao do funcionamento do aparelho psiquico 
em bases anat6micas, mas, ao contrario, implica uma 
recusa da anatomia e da neurologia da epoca, e a 
consequente elabora<;:ao de uma "metapsicologia". 
Daf, a afirma<;:ao de Lacan segundo a qual "o que 
constitui o interesse ardente que podemos ter lendo o 
Entwurf nao e a pobre contribui<;:aozinha a uma fisio
logia fantasista que ela comporta".9 

A quantidade (Q) e a energia que circula pelos 
neur6nios, capaz de deslocamento e descarga. Numa 
cart a a Fliess, escrita poucos meses antes do Projeto, 10 

Freud declara estar atormentado com que forma ira 
assumir a teoria do funcionamento mental se nela 
forem introduzidas considera<;:oes quantitativas, 
"uma especie de economia das for<;:as nervosas". 

A no<;:ao de quantidade apresenta alguma dificul
dade, pelo fato de Freud representa-la ora pela abre-

8 Cf. Jones, E., Vida y obra de Sigmund Freud, B. Aires, Paidos, 1%0, p. 
61. 
9 Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.50. 
10 Carta de 25 de maio de 1895. 
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viatura Q, ora pela abreviatura QTJ. Mesmo o fato de 
Q ser identificada a energia psiquica nao fica claro no 
texto. Em nenhum momenta do texto Freud fala em 
11 

energia psiquica", e mais comumente refere-se a Q 
como 11 excitac:;ao". Algumas vezes ernprega Q para 
designar de forma generica a energia que circula pelo 
sistema nervoso; outras vezes ele distingue Q de QTJ, 
a prirneira designando a energia de fonte ex6gena e 
que e da mesrna ordern de magnitude que as quanti
clades do mundo externo, e a segunda designando a 
energia de fonte end6gena, cuja magnitude e de or
dem intercelular e portanto inferior a de Q. No en tan
to, o ernprego que Freud faz desses termos nem 
sempre e livre de arnbigiiidade. Por enquanto, vamos 
considerar Q como designando a quantidade de exci
tac:;ao ligada a estirnulac:;ao sensorial externa, e QTJ 
como designando a quantidade de excitac:;ao interna, 
de ordem intercelular. Ou ainda, QT) como sendo de 
ordem psfquica, e Q indicando uma quantidade ex
ternaY 

3. Quantidade e intensidade. 

Quando digo que as ideias acirna, consideradas em si 
rnesrnas, nao apresentam grande novidade, nao estou 
me referindo ao ernprego que Freud faz delas no 
Projeto, mas ao fato de que, de alguma rnaneira, elas 
ja faziam parte do cenario cientifico da epoca. J a virnos 
que a proposta de quantificac:;ao ern psicologia rernon-

11 Cf. AE, p.410; ESB, p.377. 

0 projeto de 1895 I 83 

ta a Herbart e que esta ligada a propria exigencia de 
cientificidade dos saberes do seculo XIX. Freud nao se 
esquivou a essa exigencia, sendo que sua experiencia 
clinica sugeriu urn carninho a ser tornado inicialrnen
te. Partindo dos casos de histeria e de neurose obses
siva, ele levanta a hip6tese de uma proporcionalidade 
entre a intensidade dos traumas e a intensidade dos 
sintornas por eles produzidos. De fato, desde as pri
rneiras decadas do seculo, Weber e em seguida Fech
ner procuravarn, corn a psicofisica, estabelecer urna 
relac:;ao exata entre a magnitude do estirnulo e a da 
resposta. A novidade de Freud consistiu em trans
portar essa possibilidade para o campo da psicopa
tologia. A concepc:;ao quantitativa, diz ele, 11 deriva 
diretarnente de observac:;oes patol6gico~clinicas, em 
particular aquelas que se referern a representac:;oes 
hiperintensas, como na histeria e na neurose obses
siva" Y Mais de quarenta anos depois, ern Analise 
ternzinavel e internzinavel (1937), ele ainda aponta o 
fator quantitativa como decisivo para a teoria psi
canali tica. 13 

Freud e rnuito claro quando, logo na prirneira 
pagina do Projeto, propoe urna concepc:;ao quantitativa 
dos processos psiquicos, e as noc:;oes de soma de exci
tac;:ao (Erregungssunznze), quantidade de excitac;:ao (Er
regungsgrosse), cota de afeto (Affektbetrag) e sornac;:ao 
(Summation) constituem-se como expressao dessa pro
pasta. No entanto, ao nos apresentar o modo de fun
cionarnento do aparelho psiquico, ele afirrna que II a 
quantidade em <p se expressa por cornplicac;:ao [Konz-

12 AE, 1, p.339; ESB, 1, 315; AdA, p.305. 
13 AE, 23, pp.227 e seg.; ESB, 23, pp.255 e seg.; GW, 16, pp.68 e seg. 
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plikation] em 'Jf.14 0 termo Komplikation, aqui, tendo 
mais o sentido de "complexao" (uniao, conjunto) do 
que de "complica<;ao" (confusao); dequalquer forma, 
algo que, apesar de dizer respeito a quantidades, su
gere uma dimensao nao apenas quantitativa. 

Numa passagem de As neuropsicoses de defesa, de 
1894, encontramos que "nas fun<;5es psfquicas cabe 
distinguir alga (cota de afeto, soma de excita<;ao) que 
tern todas as propriedades de uma quantidade -
embora nao tenhamos meios de medi-la -; algo que 
e passive! de aumento, diminui<;ao, deslocamento e 
descarga, e se difunde pelas marcas mnemicas das 
representa<;5es como o faria uma carga eletrica pela 
superffcie dos corpos"Y 

Sabre esta passagem podemos fazer algumas con
sidera<;5es iniciais. A primeira delas diz respeito a 
aparente identifica<;ao da cota de afeto (Affektbetrag) 
com a soma de excita<;ao (Erregzmgssumme). Os termos 
nao sao sin6nimos, e em que pese uma certa impreci
sao terminol6gica presente nos primeiros textos freu
dianos, podemos encontrar apoio para uma distin<;ao 
preliminar. Ambos os termos dizem respeito ao fator 
quantitativa postulado por Freud em sua hip6tese 
econ6mica, no en tanto, enquanto "soma de excita<;ao" 
aponta mais para a origem da quantidade, "cota de 
afeto" aponta para o fator intensivo capaz de se des
tacar da representa<;ao e encontrar destinos indepen
dentes desta ultima. Ambas as no<;5es (soma de 
excita<;ao e cota de afeto) sao intensivas e nao propria
mente quantitativas. Quando Freud diz que sao pas-

14 AE, 1, p.359; ESB, 1, p.333; AdA, p.332. 
15 AE, 3, p.61; ESB, 3, p.65; GW, 1, p.74. 
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sfveis de aumento e diminui<;ao (embora nao tenha
mos meios de medi-la), ele nao esta nos apontando urn 
problema tecnico, o da medida dessa quantidade, mas 
urn problema metapsicol6gico, o da distin<;ao entre 
quantidades e intensidades. 

Em seu artigo "Contribui<;ao a controversia sabre 
o ponto de vista econ6mico" / 6 Carlos Paes de Barros 
afirma que "nao cabe a menor duvida quanta a natu
reza do Principia de constancia da soma de excita<;ao: 
trata-se de uma proposi<;ao sabre a tendencia do 
sisterp_a nervoso (e do aparelho psiquico) a manter 
constante nao a quantidade de energia neur6nica (Er
regungsgrosse), mas seu nivel de intensidade (Erre
gzmgssumme)", o que o leva a concluir que a hip6tese 
quantitativa proposta por Freud e uma hip6tese sabre 
a regula<;ao da intensidade e nao uma hip6tese de 
conserva<;ao da quantidade. 

De fato, o principia de constancia foi freqiiente
mente aproximado ao principia fisico da conserva<;ao 
de energia (segundo o qual, num sistema fechado, a 
soma das energias se mantem constante), ou ainda ao 
segundo principia da termodinamica (segundo o 
qual, num sist~ma fechado, as diferen<;as de nivel 
energetico tendem para urn estad9 final de iguala<;ao, 
portanto, de urn acrescimo de entropia). Segundo 
Paes de Barros, o primeiro principia da termodinami
ca trata da conserva<;ao da quantidade, enquanto que 
o segundo principia trata do aumento da entropia, ou 
da diminui<;ao de uma intensidade ( o potencial termo-

16 Barros, C. P., "Contribui~ao a controversia sabre o ponto de vista 
economico", in: Psicanalise: problemas metodol6gicos, Petr6polis, Vozes, 
1975. 
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16 Barros, C. P., "Contribui~ao a controversia sabre o ponto de vista 
economico", in: Psicanalise: problemas metodol6gicos, Petr6polis, Vozes, 
1975. 



86 I Introdw;ao a metapsicologia freudiana 

dinamico). 0 principia de constancia, proposto por 
Freud, nao se confunde nem como primeiro, nem com 
o segundo, ele diz respeito a regulac;iio da intensidade e 
nao a conservac;iio da quantidade. Embora possa ser pen
sado segundo o modelo termodinamico, o principio 
de constancia da soma de excita<;ao nao se confunde 
com nenhum dos principios da termodinamica. 

A indefini<;ao referente a quantidade e a intensi
dade esta presente desde a primeira pagina do Projeto. 
Ao estabelecer sua primeira proposi<;ao principal, a 
da concep<;ao quantitativa, Freud declara que ela foi 
extrafda de observa<;oes clinicas, particularmente da
quelas referentes as representa<;oes excessivamente 
intensas, como na histeria e na neurose obsessiva.17 Da 
mesma forma, em A prop6sito das crfticas a neurose de 
angzistia, de 1895, ele afirma que "existem motivos 
que, embora possuidores de eficiencia etiol6gica, tern 
que atuar com certa intensidade (ou quantidade) e du
rante urn certo periodo de tempo para exercerem seu 
efeito, vale dizer, tern que somar-se". 18 Ou ainda, quan
do levanta a hip6tese de uma proporcionalidade entre 
a intensidade dos traumas e a intensidade dos sintomas 
por eles produzidos.19 Os exemplos de imprecisao 
terminol6gica ou mesmo de indefini<;ao, como ode se 
referir a "intensidade (ou quantidade)",citado acima, 
nao significa que Freud confunda as duas no<;oes ou 
que tente reduzir uma a outra; no decorrer de sua obra 
essas no<;oes vao ganhando em rigor e precisao, mas 
nestes textos iniciais temos que distingui-los com mais 
clareza. 

17 AE, 1, p.339; ESB, 1, p.315;AdA, p.305. 
18 AE, 3, p.l29-130; ESB, 3, p.124-125; GW, 1, p.365. 
19 AE, 1, p.171; ESB, 1, p.157. 
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Em geral, o termo quantidade aplica-se a algo que 
e efetivamente medido ou que e mensuravet embora 
nao seja atualmente expresso por urn numero; opoe-se 
a qualidade, que se refere aos aspectos sensfveis da 
percep<;ao. A intensidade, por sua vez, e a propriedade 
de algo que esta sujeito a aumento ou diminui<;ao e 
que apesar de implicar a quantidade, nao e redutivel 
a ela. Em certos casos, a intensidade e considerada 
como a expressao qualitativa de uma quantidade. 

Mesmo no caso acima, onde ele fala de "intensi
dade ( ou quantidade", nao se trata propriamente de 
confusao, mas da implica<;ao necessaria das duas no
<;6es (de intensidade e de quantidade). A ideia de urn 
fa tor quantitativa como determinante do born funcio
namento do sistema nervoso, foi explicitada, pela pri
meira vez, no Esboc;os para a "comunicac;iio preliminar" 
(1892). Nele, Freud denomina "soma de excita<;ao" 
(Erregungssumme) esse fa tor quantitativa que deve ser 
mantido constante pelo escoamento por via associati
va do acumulo de excita<;ao (Erregungszuwachs). 20 A 
soma de excita<;ao corresponde, pois, a uma rela<;ao 
entre a quantidade de excita<;ao (Erregungsgrosse) e a 
capacidade de resistencia do sistema nervoso. Embo
ra referida a quantidade, ela expressa mais propria
mente o aspecto intensivo, tal como a no<;ao de tensao 
de estimulo (Reizspannung), enquanto que no<;oes tais 
como quantidade de excita<;ao (Erregungsgrosse ou Er
regungsquantitiit), quantidade de energia (Energiemen
ge), quantidade de estfmulo (Reizquantitiit), expressam 
mais urn fator extensivo do que intensivo. 

20 AE, 1, p.190; ESB, 1, p.173; GW, 17, p.12. 
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4. 0 prindpio de inercia neuronica. 

0 principia de inercia neuronica e urna forrnula<_;:ao 
especifica do Projeto, nao reaparecendo nos textos 
rnetapsicol6gicos posteriores. Segundo esse principia, 
"os neuronios tendern a se livrar da quantidade (Q)" .21 

Freud referenda esse principia ao rnodelo de funcio
narnento do arco reflexo, segundo o qual a quantidade 
de excita<_;:ao recebida pelo neuronio sensitivo deve ser 
inteirarnente descarregada na extrernidade rnotora. 
Essa descarga representa a fun<;ao primordial do sis
tema nervoso, sendo que a ela sorna-se urna outra 
segundo a qual o sistema neuronico procura nao ape
nas livrar-se de Q, mas conservar aquelas vias de 
escoarnento que o possibilitarn rnanter-se afastado 
das fontes de excita<_;:ao. Portanto, alern da fun<_;:ao de 
descarga, ha tam bern a Juga do estfmulo. E o que Freud 
chama de fun<_;:ao neuronica prirnaria. 

No entanto, o principia de inercia nao atua isola
do. Desde o inicio, como verernos rnais adiante, ele e 
entravado por outro modo de funcionarnento do apa
relho, cuja caracteristica e evitar o livre escoarnento 
da energia. Isto ocorre porque o sistema nervoso rece
be nao apenas estfrnulos originarios do exterior, mas 
tarnbern estirnulos de natureza end6gena, isto e, pro
venientes do proprio corpo. Esses estirnulos sao os 
que criarn as grandes necessidades, tais como a forne, 
a respira<_;:ao e a sexualidade.22 Ao contrario dos estf
rnulos externos que podern ser evitados, os estirnulos 

21 AE, 1, p.340; ESB, 1, 316; AdA, p.305. 
22 A estes estimulos provenientes do pr6prio corpo, Freud vai posterior
mente articular o conceito de pulsiio (Trieb). 
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internos nao oferecern possibilidade de fuga. Eles s6 
desaparecern ou dirninuern sua intensidade ap6s a 
realiza<_;:ao da a<_;:ao especifica. Ocorre, porern, que se o 
sistema nervoso, ern fun<;ao do principia de inercia 
neuronica, descarregasse toda a quantidade de ener
gia de que fosse investido, ele nao disporia de energia 
de reserva para realizar essas a<_;:i5es especificas desti
nadas a satisfazer as exigencias decorrentes dos esti
rnulos end6genos. Assirn, ele e obrigado a tolerar urn 
acurnulo de Q para essa finalidade. Como essa ten
dencia se opi5e a tendencia inicial a inercia (que irnpli
caria reduzir Q a zero), o sistema neuronico procura 
manter essa cota de Q nurn nivel o rnais baixo possfvel 
ao rnesrno tempo que procura se proteger contra qual
quer aurnento da rnesrna, isto e, procura rnante-la 
constante. Esta e a lei da constiincia, que aparece no 
Projeto como urna lei secundaria, nao sendo ainda 
enunciada como urn principia independente. E so
mente ern Alem do princfpio de prazer, em 1920, que 
Freud vai enunciar de forma explicita urn princfpio de 
constiincia. No entanto, desde sua colabora<;ao corn 
Breuer, o principia de constancia esta presente, ernbo
ra de forma nao totalrnente explicita, ern seus escritos. 

No Projeto ha urna quase identifica<_;:ao do princi
pia de inercia corn o principia de prazer: "Como ja 
ternos o conhecimento de urna tendencia da vida psi
quica a evitar o desprazer, somas tentados a identifica
la corn a tendencia prirnaria a inercia."23 0 desprazer 
e identificado corn o aurnento do estirnulo, enquanto 
que o prazer resulta de sua dirninui<;ao. Como o prin-

23 AE, 1, p.356; ESB, 1, p.330; AdA, p.320. 
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cipio de inercia neuronica enuncia a tendencia do 
neuronio a aliviar-se da quantidade, somos tentados 
a identificar o principia de inercia como principia de 
prazer. Uma certa indecisao quanta a identifica<;:ao ou 
nao dos dois principios permanece ainda em A inter
preta9iio de sonhos24 e s6 come<;:a a ser esclarecida em 
Alem do prindpio de prazerP quando Freud admite que 
urn estado de tensao pode tambem ser prazeroso. Mas 
e em 0 problema econ6mico do masoquismo26 que ele 
afirma claramente a impossibilidade de identificar
mos o principia de inercia como principia de prazer. 

0 que se faz presente desde os primeiros escritos 
de Freud e a necessidade de substituir o principia de 
inercia pelo principia de constancia como principia 
regulador dos processos psiquicos. De fato, ja nos 
Esbo9os da "comzmica9fio prelinzinar" (1893), Freud 
enuncia claramente o que posteriormente sera deno
minado principia de constancia: "0 sistema nervoso 
se esfor<;:a por manter constante, dentro de suas cons
tela<;:oes funcionais, algo que se poderia denominar 
soma de excita9fio, e realiza esta condi<;:ao de saude 
eliminando por via associativa todo aumento sensivel 
de excita<;:ao, ou entao descarregando-o mediante 
uma rea<;:ao motora correspondente."27 

0 principia de inercia eo principia de constancia 
estao relacionados a uma das distin<;:oes mais funda
mentais que Freud faz no Projeto: a distin<;:ao entre 
processos prinuirios e processos secundtirios, dos quais 
trataremos mais adiante. 

24 AE, 5, p.588; ESE, 5, p.637; GW, 2/3, p.604. 
25 AE, 18, pp.8-9 e p.61; ESE, 18, pp.19-20 e p.84; GW, 13, p.S e p.68. 
26 AE, 19, pp.165-6; ESE, 19, p.200; GW, 13, p.372. 
27 AE, 1, p.190; ESE, 1, p.l73; GW, 17, p.l2. 
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5. 0 investimento (Besetzung).28 

A Besetzzmg e uma pe<;:a fundamental do Projeto de 
1895. A no<;:ao de investimento faz sua apari<;:ao nos 
textos freudianos nos Estudos sabre a histeria, publica
des no mesmo ano em que era redigido o Projeto. 29 

Trata-se do primeiro emprego do termo Besetzzmg por 
Freud/0 e ele o faz para designar uma representa<;:ao 
cujo afeto nao foi descarregado.31 Urn ano antes, em 
As neuropsicoses de defesa, Freud ja havia afirmado que 
"nas fun<;:oes psiquicas cabe distinguir algo (quota de 
afeto, soma de excita<;:ao) que tern todas as proprieda
des de uma quantidade- embora nao tenhamos meio 
de medi-la -; algo que e capaz de aumento, diminui
<;:ao, deslocamento e descarga, e que se difunde pelas 
marcas mnemicas das representa<;:oes como o faria 
uma carga eletrica pela superficie dos corpos".32 Mas 
foi de fato no Projeto que a Besetzzmg adquiriu a im
portancia de conceito fundamental. Da combina<;:ao 
da teoria da quantidade (Q) como quadro dos neur6-
nios, "obtem-se a representa<;:ao de urn neuronio (N) 
investido [besetzt], que esta cheio de determinada QfJ, 

28 0 termo Eesetzung foi "traduzido" por James Strachey, na Standard 
edition, por cathexis, o que nao agradou a Freud. A tradw;ao brasileira 
insistiu no emprego do termo (catcxia), apesar das criticas feitas a ele e 
de sua substituic;ao par "investimento", consagrado nas edic;oes mais 
recentes e mais cuidadosas. 
29 AE, 2, p.l08; ESE, 2, p.135; GW, 1, p.145. 
30 Meynert ja havia, antes de Freud, empregado o termo Ecsctzung, no 
sentido de investimento, para designar o fato de que no processo fisio
l6gico de ocupac;ao do c6rtex cerebral pelas imagens mnemicas, urn 
~rande numero de celulas e investido (Eeset:t). 
.1 AE, 2, p.l08; ESE, 2, p.135; GW, 1, p.145. 
32 AE, 3, p.61; ESE, 3, p.73; GW, 1, p.74. 
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28 0 termo Eesetzung foi "traduzido" por James Strachey, na Standard 
edition, por cathexis, o que nao agradou a Freud. A tradw;ao brasileira 
insistiu no emprego do termo (catcxia), apesar das criticas feitas a ele e 
de sua substituic;ao par "investimento", consagrado nas edic;oes mais 
recentes e mais cuidadosas. 
29 AE, 2, p.l08; ESE, 2, p.135; GW, 1, p.145. 
30 Meynert ja havia, antes de Freud, empregado o termo Ecsctzung, no 
sentido de investimento, para designar o fato de que no processo fisio
l6gico de ocupac;ao do c6rtex cerebral pelas imagens mnemicas, urn 
~rande numero de celulas e investido (Eeset:t). 
.1 AE, 2, p.l08; ESE, 2, p.135; GW, 1, p.145. 
32 AE, 3, p.61; ESE, 3, p.73; GW, 1, p.74. 



92 1 lntrodu~ao a metapsicologia freudiana 

e que outras vezes pode estar vazio".33 0 investimento 
consiste, portanto, no fato de a energia psfquica (QTJ) 
estar ligada a urn neur6nio ou grupo de neur6nios, ou 
a urna representa<;ao ou grupo de representa<;oes. 
Para que urn neur6nio (au grupo de neur6nios) possa 
estar cheio de (QTJ), e necessaria que alga oponha 
resistencia a descarga total; e Freud localiza essa re
sistencia nos cantatas entre os neur6nios (sinapses), 
cantatas estes que funcionariarn como barreiras con
tra a descarga, perrnitindo que o neur6nio seja ocupa
do (besetzt) pela (QTJ). Esta e a hipotese das barreiras de 
cantata. 

A no<;ao de investimento surge dentro de urn 
contexto neurologico; tratava-se de explicar a ocupa
<;ao de urn neur6nio (ou de varios) pela quantidade 
(Q). A transposi<;ao da Besetzung para o plano psico
logico rnodificava significativarnente a ideia inicial 
que era a de referir o investimento a processos rnate
riais (neuronais), e nao e a rnesrna coisa falarrnos ern 
neur6nios investidos e ern representa<;oes (Varstellzm
gen) investidas. Essa rnudan<;a, que ja se insinua no 
Prajeta, e operada de forma radical a partir da Traum
deutung. 

Volternos porern ao texto As neurapsicases de defe
sa. 0 que ternos aqui e urn sfrnil da Besetzung, sendo 
que o proprio fa to de Freud cornparar esse" alga", que 
tern todas as caracterfsticas de urna quantidade, a urna 
carga eletrica (elektrische Landung), faz corn que o apro
xirnernos a no<;ao de carga (Landzmg), o que nos rerne
teria, par exernplo, a carga de afeto (Affektlandzmg). 0 

33 AE, 1, p.342; ESB, 1, p.318; AdA, p.307. 
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fa to, porern, de o proprio Freud assirnilar esse" alga" 
a quota de afeto (Affektbetrag) ou a soma de excita<;ao 
(Erregzmgssumme) faz-nos pensar nurn fator intensivo 
rnais do que nurna quantidade pura. De qualquer 
forma, nao parece indicado assirnilar a Besetzzmg com 
o Affektbetrag, e rnenos ainda corn o Affektlandzmg. A 
no<;ao de carga (Landung) e rnais apropriada para 
sistemas inanimados, sendo inassirnilavel ao investi
rnento, que se refere especificarnente a processos que 
ocorrarn no ser vivo, sendo que no caso do Prajeta, nao 
apenas ao ser vivo, mas a urna parte dele, ao aparato 
neur6nico. 

No entanto, a questao nao e de rnaneira nenhurna 
simples. Quando Freud ernprega o terrno Besetzung 
pela prirneira vez nos Estudas sabre a histeria, ele o faz 
de urn modo tal que" investimento" e "afeto" pratica
rnente sejarn considerados sin6nirnos; trata-se de urn 
afeto que, ao inves de ser descarregado, fica ligado a 
urna representa<;ao. Concep<;ao analoga esta presente 
no artigo rnetapsicologico "0 recalque" (Die Verdrmz
gzmg), quando Freud refere-se a representa<;ao (Vars
tellzmg) como investida a partir da pulsao corn urn 
deterrninado quantum de energia psfquica, e ern segui
da norneia esse qumztum de energia psfquica de "quota 
de afeto" (Affektbetrag). 34 Urn dos efeitos do recalca
rnento consiste precisarnente nurna retirada do irrves
timenta energetica. De fato, essa concep<;ao nos fornece 
urna ideia do investirnento como urna carga que se 
coloca ou se retira de algurna coisa, no caso, de urna 
representa<;ao; no entanto, a Besetzzmg, tal como des
crita no Prajeta, e rnuito rnais sutil do que pode parecer 

34 AE, 14, p.l47; ESB, 14, p.l76; GW, 10, p.255. 
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a urna primeira e rapida leitura. Nao se trata apenas 
da ocupa<;:ao de urn neur6nio ou conjunto de neur6-
nios pela QTJ, mas de urna ocupa<_;:ao que leva ern conta 
a posi<_;:ao recfproca dos neur6nios, a dire<_;:ao da car
rente (Strommzmg) no neur6nio, a rela<;:ao entre o in
vestirnento e a facilita<;:ao (Bahmmg), a constitui<;:ao de 
percursos privilegiados, enfim, uma estrategia de 
ocupa<_;:ao capaz de dar conta da cornplexidade do 
aparato. Os dais itens seguintes, sabre as barreiras de 
cantata e sabre a facilita<;:ao (Balmzmg), complemen
tarn o que foi dito aqui sabre o investimento. 

6. As barreims de cantata (Kontaktschranke). 

A hipotese das barreiras de cantata e fundamental 
para a explica<_;:ao de urna das fun<;:oes mais importan
tes do aparelho neuronal concebido por Freud: a me
moria. Sem a capacidade de armazenar inforrna<;:oes, 
o aparelho ficaria reduzido a urn mero condutor, alga 
sernelhante a urn fio que conduz energia eletrica mas 
que nao e capaz de armazena-la. Sem a memoria, o 
aparelho sequer seria urn" aparelho", is toe, alga corn
pasta de partes distintas, limites definidos e de urn 
principia de funcionamento que nao fosse o da rnera 
descarga. No entanto, nao devemos confundir essa 
"memoria neuronal" corn a memoria tal como e enten
dida pela psicologia. Nao se trata da memoria cons
ciente, mas da capacidade do tecido nervoso de ser 
alterado de forma perrnanente, contrariamente a urna 
materia que permitisse a passagern da energia e retor
nasse ao seu estado anterior. 

Trata-se, portanto, de distinguir entre neur6nios 
perrneaveis (condutores mas nao retentores de QfJ) e 
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neuromas imperrneaveis (retentores de QfJ), sendo 
que a perrneabilidade ou a imperrneabilidade decor
rem da resistencia nas barreiras de cantata. Sea resis
tencia nas barreiras de conta to for de magnitude 
maior do que a magnitude de Q, _teremos neur6nios 
imperrneaveis, retentores de QfJ. E esta distin<;:ao en
tre neur6nios permea veis e neur6nios imperrnea veis 
que vai tornar possfvel a Freud falar de urna memoria 
neur6nica. Mais ainda, enquanto os neur6nios imper
rneaveis servem a memoria, os neur6nios permeaveis 
servern a percep<;:ao. Segundo ele, os rnesrnos neur6-
nios nao podern servir a memoria e a percep<;:ao. Isto 
porque, para que o processo perceptivo possa se dar 
na fluidez que lhe e propria, e necessaria que ele 
encontre sernpre uma estrutura que perrnane<;:a inal
terada a cada nova percep<;:ao. Podemos cornparar 
essa estrutura as lentes de urn oculos. Se de cada coisa 
percebida as lentes rnantivessem o registro, ern pouco 
tempo nao conseguirfamos perceber rnais nada; e ne
cessaria, pais, que elas se rnantenharn perrnanente
rnente transparentes. As lentes dos oculos nao podem 
ter memoria. De forma analoga, o sistema dos neur6nios 
perceptivos tern que ser diferente do sistema dos neur6-
nios portadores de memoria. Freud denornina OS pri
rneiros de neur6nios cp e as segundos de neur6nios 'V. 

A distin<;:ao acima esta ern perfeita harmonia com 
o que Freud aponta como sendo, ern terrnos evoluti
vos, as duas caracteristicas do sistema nervoso: 1) a 
recep<;:ao de estfrnulos externos, e 2) a descarga de 
excita<;:oes endogenas;35 a cada uma destas fun<_;:oes 

35 AE, 1, p.347; ESB, 1, p.322; AdA, p.312. 
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35 AE, 1, p.347; ESB, 1, p.322; AdA, p.312. 
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correspondendo urn sistema de neuronios: o sistema 
cp para a recepc;:ao de estfmulos externos eo sistema \V 
para as excitac;:oes endogenas. Do ponto de vista ana
tomico, o sistema cp corresponderia a substancia cin
zenta da medula espinal, enquanto o sistema \V 
corresponderia a substancia cinzenta do cerebra; a 
primeira tendo cantata direto como mundo externo e 
a segunda carecendo de ligac;:oes perifericas. 

Ja vimos que os neuronios cp sao permeaveis e que 
os neuronios \V sao impermeaveis. A questao e: como 
os neuronios o/ adquiriram essa impermeabilidade? A 
resposta poderia ser que \V possui barreiras de cantata 
e que estas seriam as responsaveis pela retenc;:ao de Q. 
Mas cp tambem possui barreiras de cantata, portanto, 
nao se pode atribuir as barreiras de cantata, sem mais 
nada, a memoria neuronica. A diferenc;:a poderia ser 
atribuida, ainda, a uma diferenc;:a de valencias em cp e 
o/1 mas Freud descarta esta possibilidade por conside
r a-la arbitraria. A soluc;:ao dada por ele aponta para a 
estrutura e a func;:ao do sistema nervoso, e nao para a 
natureza dos neuronios cp eo/· 

Tanto os neuronios cp como os o/ possuem barrei
ras de cantata (sinapses). A diferenc;:a fundamental 
entre os dais sistemas de neuronios reside em que as 
barreiras de cantata em cp permanecem inalteradas 
apos a passagem de QrJ, enquanto que as barreiras de 
cantata em o/ sao alteradas com a passagem de QfJ e 
que esta alterac;:ao e permanente. As barreiras de can
tata em cp nao oferecem resistencia a passagem de Qf}, 
enquanto que as barreiras de cantata em o/ sao resis
tentes. 

Os neuronios cp, por estarem diretamente ligados 
as Q externas muito intensas, tern pouca possibilidade 
de estabelecerem resistencias nas barreiras de cantata, 
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enquanto que os neuronios \fl, por serem submetidos 
a QfJ de intensidade mais fraca, estabelecem com 
maior facilidade resistencias nas barreiras de cantata. 
Mas esta diferenc;:a tern que ser esclarecida, pais na 
verda de os neuronios cp sao mais protegidos do que 
os neuronios o/· . 

E indiscutivel que o mundo externo e fonte de 
grandes quantidades de energia; o sistema cp, name
dida em que esteja voltado para o mundo externo, 
estaria mais exposto aos danos possiveis decorrentes 
da invasao de Q. Ocorre porem que a terminac;:ao dos 
neuronios cp nao esta em cantata direto como mundo 
externo, ela e protegida desse cantata direto pelos 
aparelhos nervosos terminais (orgaos dos sentidos), 
que sao estruturas celulares cuja func;:ao e a recepc;:ao 
do estimulo exogeno, funcionando como telas prote
toras e deixando passar apenas frac;:oes de Q exogenas 
para os neuronios cp. Desta forma, eles encontram-se 
protegidos contra uma invasao insuportavel de Q.36 

Mas se o organismo vivo erigiu escudos protetores 
contra o excesso de estirnulac;:ao do mundo externo, o 
mesmo nao ocorreu, com a mesma eficiencia, no que 
se refere aos estfmulos originados do interior do pro
prio corpo. 0 sistema o/ esta em conexao direta com 
os estimulos endogenos, alem da conexao indireta 
com as Q exogenas atraves de cp. Foi precisamente is to 
que Freud apontou como sendo a "mala pulsional do 
mecanismo psfquico" (die Trie~feder des psychischen 
Mechrmismus). 37 

36 Essa ideia de tela protetora ou de prote<;:ao antiestfmulo, Freud reto
ma vinte e cinco anos depois, no cap. IV de A/em do principia de prazcr 
\AE, 18, p.27; ESB, 18, p.43; GW, 13, p.26). 
, 7 AdA, p.324; AE, 1, p.360; ESB, 1, p.419. 
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, 7 AdA, p.324; AE, 1, p.360; ESB, 1, p.419. 
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A excita<;ao (Reiz) decorrente dos estimulos inter
nos funcionam como uma for<;a constante (konstante 
Kraft), diferentemente da excita<;ao decorrente dos 
estimulos externos que atuam como uma for<;a mo
mentanea. Essa Triebfeder deve ser entendida como 
uma exigencia de trabalho feita ao sistema \V por 
acrescimo da QTJ. Uma primeira conseqi.iencia deste 
acrescimo e urn impulso (D rang) em dire<;ao a descar
ga. E portanto em fun<;ao desse Triebreiz, dessa ex
cita<;ao pulsional, que vai se dar o investimento no 
sistema \Jf, impondo-lhe uma exigencia de trabalho 
que Freud esta, nesse momenta inicial, caracteri
zando como" a mola pulsional" que faz funcionar o 
sistema \fl. 

7. Bahnung (jacilitar;iio ou trilhamento). 

A distin<;ao entre neur6nios permeaveis e neur6nios 
impermeaveis eo suporte necessaria para Freudcon
ceber o sistema \V como urn aparato de memoria que 
se forma por estratifica<;ao sucessiva.38 "Essa memoria 
e constituida pelas facilita<;5es [Bahmmgen] existentes 
entre os neur6nios \f/."39 

A no<;ao de Bahmmg, crucial para a concep<;ao 
freudiana do aparato psiquico, e em grande parte 
obscurecida pelas tradu<;5es dadas ao termo: facilita
r;iio em portugues, frayage (no sentido de facilitation) 
em frances, facilitation em ingles, facilitaci6n em espa
nhol. Em todos os casos, o sentido apontado e o de 

38 AE, 1, p.274; ESB, 1, p.254. 
39 AE, 1, p.344; ESB, 1, p.320; AdA, p.309. 
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uma facilita<;ao nas barreiras de contato que diminui 
a resistencia a passagem da energia. A tradu<;ao nao 
esta incorreta e tampouco trai o sentido original do 
termo alemao. Bahmmg e derivado de Bahn que signi
fica "via", "caminho", "estrada de ferro", portanto, 
coisas facilitadoras na condu<;ao de algo. Creio, po
rem, que devemos entender essa Bahn nao propria
mente no sentido de uma estrada, de alga preexistente 
ao nosso caminhar, mas sim no sentido de uma trilha 
que vamos abrindo como proprio caminhar. Se numa 
floresta abrimos uma trilha, esta se torna, num segun
do momenta, facilitadora do nosso percurso; e se per
corremos a floresta em varias dire<;5es, cada trilha 
aberta se torna uma via privilegiada nos percursos 
posteriores. Mas se cada trilha e facilitadora de urn 
percurso, ela o e a condi<;ao de excluir outros percur
sos. Se na segunda vez eu tendo a percorrer a trilha 
anteriormente aberta, isto implica uma sele<;ao com 
rela<;ao a outros percursos novos ou ja existentes. Urn 
trilhamento, portanto, e uma trama de caminhos faci
litadores em certas dire<;5es e dificultadores em ou
tras. Esse trilhamento ou essa trama de facilita<;5es/ 
dificulta<;5es e passive! de urn reordenamento, pois de 
tempos em tempos as marcas mnemicas sofrem urn 
reordenamento segundo novas nexos.40 0 que temos, 
portanto, no sistema \V nao e apenas a quantidade (Q), 
mas a quantidade mais a Bahmmg. 

0 importante a ser destacado e que a Bahmmg nao 
e uma facilita<;ao pura e simples. Ela constitui uma 
cadeia na qual os percursos sao diferenciados. Se to-

40 AE, 1, p.274; ESB, 1, p.254. 
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40 AE, 1, p.274; ESB, 1, p.254. 
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das as barreiras de contato fossem igualmente facili
tadas ou se todas as facilitac;oes oferecessem a mesma 
resistencia, o percurso de uma excitac;ao seria inteira
mente fortuito e nao haveria memoria. 0 que caracte
riza a memoria e precisamente 0 fato de que a 
diminuic;ao das resistencias oferecidas por certas bar
reiras de contato "facilitam" o percurso em determi
nadas direc;oes e nao em outras, o que da lugar a 
repetic;ao dos percursos facilitados. Eo texto de Freud 
e de extrema clareza quanta a isso: "Se a facilitac;ao 
fosse igual em todas as partes, nao se explicaria a 
predilec;ao por urn caminho", ou ainda: "A memoria 
esta constitufda pelas diferenc;as dentro das facilita
c;oes entre os neuronios \v.".j1 

A repetic;ao de urn determinado percurso, e con
seqi.ientemente a memoria, vai se dar em func;ao de 
facilitac;oes que foram deixadas por percursos anterio
res. Nao se trata de urn processo mecanico, nao e urn 
puro e simples reforc;amento de urn percurso pela 
repetic;ao numerica da passagem da QrJ, mas urn pro
cesso que i.mplica urn diferencial de valor entre os 
varios caminhos possfveis. As Bafnzzmgen formam, na 
trama dos neuronios, caminhos privilegiados que se 
entrecruzam formando uma rede complexa, de tal 
modo que a repetic;ao exata de urn mesmo percurso 
seja praticamente impossfvel. A memoria nao e, pois, 
a reproduc;ao mecanica e identica de urn trac;o conce
bido como algo imutavel, mas uma memoria consti
tufda pela diferenc;a de caminhos eles mesmos 
moveis. 

41 AE, 1, pp.344 e 345; ESB, 1, p.320; AdA, p.309. 
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E necessaria, contudo, nao confundir a Bahnung 
com a quantidade de investimento retido. Bahnung 
nao e Besetzzmg. A Bahnung e urn trilhamento que se 
constitui pelo diferencial facilitac;ao / dificultac;ao no 
percurso da excitac;ao. Se por urn lado ela constitui a 
memoria neuronica, por outro, esta a servic;o da fun
c;ao primaria (descarga).42 Essa descarga so nao e total 
porque o sistema dos neuronios, premido pela neces
sidade vital, pelo Not des Lebens, e obrigado a suportar 
urn acumulo de QrJ para poder executar uma ac;ao 
especffica. 

A noc;ao de Bafmung e, no entanto, bern mais 
complexa do que me foi permitido expor neste ponto 
em que estamos do Projeto. Mais a frente teremos 
elementos para articular essa noc;ao de cadeia de 
neuronios a noc;ao de cadeia de Vorstellzmgen, para 
enfim, como sugere Lacan, aproxima-la da cadeia 
significan te. 

8. 0 sistema we a consciencia. 

Ate aqui fizemos referenda aos sistemas dos neuro
nios: o sistema <p eo sistema o/· A caracterfstica funda
mental do primeiro sistema (<p) e a permeabilidade. 
Ele e constitufdo de neuronios que apenas conduzem 
a energia proveniente da fonte exogena, e sendo regi
do pelo principia de inercia neuronica, tende a se 
livrar de toda Q circulante. 0 segundo sistema (o/), 
diferentemente do primeiro, tern a capacidade de ar-

42 Ibid. 
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42 Ibid. 
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mazenar energia, tanto a que ele recebe diretamente 
da fonte endogena, quanto a que recebe indiretamente 
da fonte exogena via cp. Essa capacidade de armaze
namento possibilita-lhe memoria, associac;ao, pensa
mento, etc. Pon?m, tanto os processos que se dao no 
sistema cp como os que ocorrem no sistema 'V sao 
inconscientes.43 E aqui Freud se depara com urn pro
blema particularmente delicado para a teoria psicana
litica: o da consciencia, objeto por excelencia da 
especulac;ao filosofica desde Descartes. 

Janas primeiras linhas do Projeto a consciencia se 
constitui como problema, apesar de sequer ser men
cionada; e que Freud se propoe fornecer uma explica
c;ao dos processos psiquicos em termos puramente 
quantitativos. Para tanto, ele conta inicialmente com 
dois elementos fundamentais - os neur6nios e a 
quantidade (Q) - distribuidos em dois sistemas (cp e 
'tf), e urn principia, o principia de inercia neur6nica. 
Cedo, porem, sua concepc;ao quantitativa comec;a a 
dar mostras de insuficiencia, a comec;ar pelo proprio 
fato de levantar duvidas quanto a ser rigorosamente 
uma consepc;ao quantitativa (o que ja foi discutido no 
item 3). E porem quando ele precisa esclarecer a ori
gem da qualidade, que o problema da consciencia 
aparece de forma plena. Se com os sistemas cp e 'V 
Freud da conta da qzumtidade, a qualidade (caracteris
tica essencial da consciencia) permanece para ele urn 
problema. 

43 Dizer que os processos que se dao nos sistemas <p e \jf sao inconscientes 
nao significa dizer que eles constituem o inconsciente. 0 que temos 
presente nestes textos anteriores a 1900 e, quando muito, urn inconscien
te em fun.;ao, mas nao o inconsciente concebido como urn sistema ou o 
inconsciente como estrutura. 
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Quando consideramos algo sob o aspecto da 
quantidade, o que temos em vista e uma entidade 
considerada como distinta das qualidades sensiveis, 
e capaz de aumento e diminuic;ao, embora nao neces
sariamente mensuravel. Freud considera a quantida
de como urn qwmtzmz finito e determinado de energia 
que circula pelo aparato psiquico. A qualidade e outra 
coisa. Nao e redutfvel a quantidade e diz respeito aos 
aspectos sensiveis da percepc;ao. Uma cor, urn som, 
uma textura, o quente e o frio, sao qualidades. As 
qualidades apresentam-se ainda como series, como 
semelhanc;as e diferenc;as, como sinteses das impres
soes elementares. Portanto, como algo que de modo 
algum pode ser reduzido a quantidade. 

A pergunta que Freud faze: "De onde se origi
nam as qualidades?". A pergunta nada tern de origi
nat foi uma das perguntas centrais de grande parte 
da filosofia moderna, de Descartes a Kant, e que ja se 
encontrava presente na filosofia escolastica. Podemos, 
mesmo, fazer remontar essa questao a antiguidade 
classica. Mas a pergunta tern para Freud urn peso 
especifico, ja quenemo sistema cp nem o sistema 'V de 
neur6nios sao capazes de fornecer a qualidade, e isto 
alem do fa to de que Freud nao admitia, de acordo com 
a ciencia da epoca, que ela pudesse ter origem no 
mundo externo. De onde pois ela se origina? 

"I~eunimos animo suficiente para presumir que 
haja urn terceiro sistema de neur6nios [o sistema w] que 
e excitado junto com a percepc;ao, mas nao com a repro
duc;ao, e cujos estados de excitac;ao produzem as diver
sas qualidades- ou seja, sao sensar;oes conscientes." 44 

44 AE, 1, p.353; ESB, 1, p.327;AdA, p.317. 
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44 AE, 1, p.353; ESB, 1, p.327;AdA, p.317. 
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De fato, diz Freud, se a ciencia reduz as qualidades das 
nossas sensac;5es a quantidades externas, o aparato neu
ronal tern que conter algum dispositivo responsavel 
pela transformac;ao das quantidades externas em qua
lidades, o que se coaduna perfeitamente com a ideia 
de que a func;ao primaria do aparato e afastar (ou 
descarregar) a quantidade. Sobre esse afastamento da 
quantidade, ja fiz uma breve referenda acima, quando 
falei da func;ao dos 6rgaos dos sentidos, com seus 
aparatos nervosos terminais, como sendo a de impe
dir que grandes Q (quantidades) atingissem o sistema 
cp de neuronios, o mesmo acontecendo com o sistema 
'V que trabalha apenas com quantidades intercelula
res, portanto, de menor intensidade que as quantida
des externas. 0 sistema co, agora proposto, trabalha 
com quantidades ainda menores. 

Numa carta de janeiro de 1896 (carta 39), Freud 
explica ao seu amigo Fliess as tres maneiras pelas 
quais os neuronios afetam uns aos outros: 1) trans
ferindo quantidade de urn para o outro; 2) transfe
rindo qualidade de urn para o outro; 3) exercendo 
urn efeito excitante uns sobre os outros. Os neuronios 
cp transferem para os neuronios co sua qualidade (e 
nao quantidade), enquanto que os neuronios co nao 
transferem para os neuronios 'V nem qualidade, nem 
quantidade, mas apenas excita 'JI, isto e, indica para 
'V as vias a serem tomadas pela energia livre 'Jf.45 

Nessa mesma carta, Freud situa o sistema co entre os 
sistemas cp e 'JI, ao que Lacan comenta46 que "tudo no 

45 Cf. Correspondencia completa de 5. Freud e W. Fliess, Rio, Imago, 1986, 
ft160-161. 

Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.66. 
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texto nos obriga a nao coloca-lo no limite entre os dois" 
... liE em outro lugar e numa posic;ao mais isolada, 
menos situavel do que qualquer outro aparelho, que o 
sistema w funciona." 

0 sistema (l) e 0 responsavel pela percepc;ao-cons
ciencia. A escolha da letra greg a omega rninl'1scula (co) 
para designar este sistema de neuronios, semelhante 
ao W de Warnehmung (percepc;ao ), e expressiva dessa 
relac;ao entre percepc;ao e consciencia. Os processes de 
percepc;ao envolveriam, por sua propria natureza, a 
consciencia, sendo esta ultima, II o lado subjetivo de 
uma parte dos processos fisicos do sistema nervoso, 
is to e, dos processos w" _47 

Assim, enquanto os processos w implicam a cons
ciencia, os processes 'V sao inconscientes, adquirindo 
uma consciencia secundaria apenas ao serem ligados 
a processos de descarga e percepc;ao. Convem relem
brar que os termos II consciencia" e II inconsciencia" 
sao aqui empregados por Freud adjetivamente, nao 
designam ainda sistemas psiquicos. 

0 que se poderia chamar aqui de llaparelho da 
consciencia" e urn dos t6picos de maior dificuldade 
da teorizac;ao freudiana, e is to nao apenas por ocasiao 
da elaborac;ao do Projeto de 1895, mas durante todo o 
percurso te6rico empreendido por Freud. A prirneira 
dificuldade consiste em se conferir inteligibilidade a 
urn "aparelho" que, contrariamente aos sistemas cp e 
'Jf, funciona com urn mfnimo de investimento ou ate 
mesmo quando esta desinvestido.48 

47 AE, 1, p.355; ESB, 1, p.330;AdA, p.320. 
48 Cf. Lacan, J., 0 seminario, Livro 2, Rio, Jorge Zahar, 1985, p.152. 
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45 Cf. Correspondencia completa de 5. Freud e W. Fliess, Rio, Imago, 1986, 
ft160-161. 

Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.66. 
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A consciencia nao pertence nern ao sistema 'Jf, 
nern ao sistema cp. E nern poderia pertencer. Ja virnos 
que o sistema 'V e dotado de memoria e de associac;:ao, 
e para Freud memoria e percepc;:ao nao podern ser 
processos pertencentes a urn rnesrno sistema. Enquan
to a memoria irnplica neuronios irnperrneaveis, capa
zes de reter energia (e portanto inforrnac;:ao), a 
percepc;:ao irnplica neuronios perrneaveis, para que 
novas percepc;:oes possarn se dar. Se utilizarrnos a 
analogia do aparelho otico que Freud ernprega ern A 
interpretar;iio de sonhos, diriarnos que urn sistema otico 
nao pode funcionar, sirnultanearnente, como urn apa
relho de captar irnagens e de arrnazenar irnagens. 0 
aparelho de consciencia - o sistema w - tern que 
manter urna perrnanente perrneabilidade, o que e in
cornpativel corn urna quota de investirnento tal como 
a que adrnitirnos no sistema 'V· Por outro lado, a 
consciencia tam bern nao poderia pertencer ao sistema 
cp. Se por urn lado ele atende a exigencia de urna 
ausencia de investirnento, por outro ele nao atende a 
exigencia de cornplexidade e de plasticidade exigidos 
pela consciencia. 

Ernbora o sistema da consciencia seja concebido 
por Freud como urn sistema a pa~te, ele rnantern corn 
os outros dois relac;:oes necessarias. Ele e alirnentado 
por cp e e ele que por sua vez fornece a 'Vas inforrna
c;:oes que vao constituir a prova de realidade para este 
ultimo. 

9. Os signos de qualidade (Qualitatszeichen). 

0 que o sistema w de neuronios fornece ao sistema 'V? 
A resposta de Freud e inequivoca: w fornece a 'V signos 
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de qualidade (Qualitlitszeichen) ou signos de realidade 
(Reali tli tszei chen). 49 

Freud sabia da extrema dificuldade corn que a 
ciencia da epoca se defrontava corn o problema da 
qualidade. Para as ciencias naturais, assirn como para 
a psicologia, o rnundo externo reduz-se a materia e 
rnovirnento, e ambos sao por elas tratados enquanto 
quantidades; no entanto, aquilo que a consciencia nos 
fornece sao qualidades. De onde provern essas quali
dades? Nao se trata apenas de apontar urna origem 
qualquer para as qualidades, mas de como trata-las 
conceitualrnente. 

0 problema da qualidade, que preocupa Freud 
nessa prirneira parte do Projeto de 1895, ja havia sido 
objeto de reflexao do filosofo frances Henri Bergson 
ern seu Ensaio sabre os dados imediatos da consciencia, 
escrito ern 1888.50 Segundo Bergson, a inteligencia 
cientifica foi elaborada para pensar a materia no que 
ela possui de substancial, estatica, extensa, deixando 
de lado o que possui de rnutavel. 0 que se percebe na 
ciencia e a tentativa de reduzir o rnutavel ao irnutavel, 
0 rnovel ao irnovel, a diferenc;:a a identidade, 0 devir 
ao ser. Ern decorrencia disso, foi rnuito rnais facil 
pensar o espac;:o do que o tempo, e quando este foi 
ternatizado, foi para ser espacializado. No prirneiro 
capitulo do Ensaio, Bergson denuncia duas reduc;:oes 
realizadas pela ciencia: a reduc;:ao do tempo ao espac;:o 
e a reduc;:ao da qualidade a quantidade. Assirn, por 
oposic;:ao as coisas situadas no espac;:o, que sao pensa-

49 AE, l, p.371; ESB, 1, p.343; AdA, p.332. 
50 Bergson, H., Essai sur les donnees immediates de Ia conscience, Paris, PUF, 
1927. 
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das pela ciencia como sendo quantidade, temos os 
fatos psfquicos que sao qualidade pura. A reduc;ao da 
qualidade a quantidade ou mais especificamente dos 
fatos psfq uicos aos fatos ffsicos, deu-se, segundo Berg
son, por obra da inteligencia, a quat incapaz de pen
sara mutac;ao, o devir, a diferenc;a, traduziu a durac;ao 
(duree) em espac;o, para melhor poder conceitualiza
la. A du ree e qualidade pur a. Qualquer tentativa de 
trad uzi-la em termos quantitativos destr6i necessaria
mente seu carater de durac;ao, e isto e aplicavel a todo 
acontecer psfquico. A consciencia e pura qualidade. 

Freud concorda plenamente com esta ultima afir
mac;ao. Masse a consciencia nos oferece apenas qua
lidades e se a ciencia natural afirma que o mundo 
externo nos fornece somente quantidades, "devemos 
esperar que da arquitetura dos neuronios constem 
alguns dispositivos capazes de transformar a quanti
dade externa em q ualidade". 51 A q ualidade resul taria, 
assim, da propria estrutura do aparato neuronal. Nao 
ha, porem, primeiro urn aparato e depois a transforrna
c;ao da quantidade em qualidade. Na verdade, a qua
lidade nao resulta do aparato, mas o aparato 
constitui-se simultaneamente com a transformac;ao da 
quantidade em qualidade. Esta e, inclusive, uma das 
formas de sea tender ao prindpio de inercia neuronat 
segundo o qual os neuronios tendem a se aliviar da 
quantidade. Uma das formas de se aliviar da quanti
dade e transforma-la em qualidade. 

Nao e sem razao que Freud, ao nos expor o modo 
de funcionamento do sistema w de neuronios, aponte 
como sua func;ao principal a de fornecer para o siste-

51 AE, 1, p.353; ESB, 1, p.328;AdA, pp.317-8. 
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rna 'V signos, signos de realidade ou signos de quali
dade (Realitiitszeichen ou Qualitiitszeichen). 

Uma das func;oes do ego em 'V e inibir a descarga 
quando da ausencia do objeto real. Para isto, seria 
necessaria que o ego estivesse de posse das informa
c;oes sobre o mundo externo provenientes da percep
c;ao. Como o ego e as percepc;oes pertencem a sistemas 
diferentes ( o ego ao sistema 'V e as percepc;oes ao 
sistema cp), e necessaria estabelecer-se urn mecanismo 
que articule urn ao outro, para que o ego possa distin
guir a representac;ao-percepc;ao da representac;ao
lembranc;a. 0 mecanismo apontado por Freud e o 
seguinte: toda percepc;ao excita w; como w nao retem 
QT], por menor que esta seja, produz-se uma descarga 
ern u), da qual chega uma informac;ao a \j/. E essa 
indicac;ao em \jf de uma descarga ocorrida em w que 
funcionara como signa de qualidade e tambem como 
signa de realidade para 'I'· A este mecanismo Freud 
chama de aterzpzo psfquica.52 E porem a noc;ao de perfodo 
de excitar;ao que vai fornecer a chave para a compreen
sao do problema da qualidade.53 

10. A nor;ao de per{odo. 

Da maneira como a natureza das Qwzli tiitszeichen foi 
descrita acima, podemos entender sua natureza de 

52 AE, 1, p.408; ESB, 1, p.375; AdA, p.360. 
53 Embora a no<;ao de signos de qualidade esteja claramente presente no 
Projcto (AE, 1, pp.371 e 408; ESB, 1, pp.343 e 375; AdA, pp.332 e 360), e 
na carta 52, datada de 6 de dezembro de 1896, que ela toma uma 
dimensao pr6xima a que vai ter em A interpretar;iio de sonhos. A carta 52 
sera objeto de analise mais detalhada no final deste trabalho. 
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Zeichen, isto e, de signos, mas nao o fato de serern 
signos de qualidade. Pela explica<_;:ao de Freud, a des
carga ern w ao ser captada por o/ funciona como urn 
sinal de alga externo. Neste sentido, a descarga seria 
urn indice ou sinal de urna realidade externa, urn Reali
tiitszeichen (signa de realidade), rnais do que urn Qua
litiitszeichen (signa de qualidade). A questao da 
qualidade propriarnente dita nao fica esclarecida pela 
simples introdu<_;:ao da no<;:ao de signa (aqui entendido 
como sinal). Urn outro ponto que tarnbern nao fica 
esclarecido e de onde provern a perrneabilidade dos 
neuronios w, assirn como sua facilita<_;:ao (Bahnung) 
plena, se arnbas nao decorrern da quantidade. E 
neste ponto que Freud faz intervir a no<;:ao de perfo
do (Period). 

Ate entao, ele havia considerado apenas a trans
rnissao de QfJ de urn para outro neuronio, rnantendo 
sua concep<;:ao do a par a to neuronico como purarnente 
quantitativa. Agora ele introduz a caracteristica tem
poral da passagern da QfJ.54 "Os neuronios w sao 
incapazes de receber QfJ, mas ern cornpensa<_;:ao apro
priarn-se do per{odo de excita<;:ao; e este seu estado de 
afec<_;:ao pelo perfodo, corn urn minima de presen<;:a 
de QfJ, e o fundarnento da consciencia." 55 Assirn, a 
resposta de w se faz ern fun<_;:ao nao de urna certa 
quantidade (Q ou QfJ), mas de urn periodo, isto e, 
da ternporalidade. Essa ternporalidade nao e redu
tivel a quantidade, trata-se do tempo puro, de urna 
ternporalidade descontinua ou periodica, pura qua
lidade. Os neuronios o/ tarnbern possuern o seu pe-

54 AE, 1, p.354; ESB, 1, p.328; AdA., p.318. 
55 Ibid. 
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riodo,so que, como afirrna Freud, ele carece de quali
dade: e rnonotono. 56 

Nurna analise que faz do Projeto de 1895, Derrida57 

rnostra que o conceito de periodo, considerado por 
Strachey como urn" conceito obscuro,"58 corresponde 
na verdade a introdu<;:ao, por parte de Freud, da no<;:ao 
de diferenr;a pura: "Os neuronios perceptivos, 'incapa
zes de receber quantidades, apropriarn-se do perfodo 
de excita<_;:ao'. Diferen<;:a pur a, ainda, e diferen<_;:a entre 
os diasternas. 0 conceito de periodo em geral precede 
e condiciona a oposi<_;:ao da quantidade e da quali
dade, com tudo o que ela dirige." 59 Portanto, a pro
pria distin<;:ao quantidade/ qualidade, ern Freud, 
decorre da no<;:ao de periodo e nao o contrario. 0 
periodo nao e posterior a quantidade e a qualidade, 
mas as determina. 

Desde o texto sabre as afasias, Freud estava en
saiando a introdu<_;:ao de alga que se aproxirnaria, hoje 
em dia, da ideia de diferenr;a pura. Ao afirrnar no Projeto 
que a memoria e memoria de Bahmmgen, ou rnelhor, 
que a memoria se faz pela diferen<;:a entre os trilha
rnentos (Bahmmgen), e que a propria no<;:ao de Bahnung 
ja irnplica urn diferencial (facilita<;:ao/ dificulta<_;:ao), 
ele ja estava apontando para a ideia de diferen<;:a 
pura. 0 conceito de perfodo vern refor<_;:ar ainda rnais 
essa exigencia. 

A no<_;:ao de diferenr;a pura nao era urna no<_;:ao facil 
de ser pensada na epoca ern que Freud escrevia o 

56 Ibid. 
57 Derrida, J., "Freud e a cena da escritura", in: A escritura e a diferen(:a, 
S. Paulo, Perspectiva, 1971. 
58 AE, 1, p.355n40; ESB, 1, p.329n3. 
59 Derrida, J., op. cit., p.l91. 
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54 AE, 1, p.354; ESB, 1, p.328; AdA., p.318. 
55 Ibid. 
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56 Ibid. 
57 Derrida, J., "Freud e a cena da escritura", in: A escritura e a diferen(:a, 
S. Paulo, Perspectiva, 1971. 
58 AE, 1, p.355n40; ESB, 1, p.329n3. 
59 Derrida, J., op. cit., p.l91. 
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Projeto. Pensava-se a diferenc;a, na tradic;ao da filoso
fia cLissica, como referida a identidade, como uma 
figura secundaria em relac;ao a identidade e nao como 
uma categoria aut6noma. Desde Parmenides, na Gre
cia Antiga, que a filosofia pensava o ser, o identico a 
si mesmo, como fundamental;a diferenc;a era pensada 
com referenda a identidade, era uma figura secunda
ria da identidade, da contradic;ao, da existencia. A 
diferenc;a pura, nao referida ao ser, a identidade, era 
o impensavel. Foi apenas muito recentemente, a partir 
de Nietzsche e Heidegger, e mais recentemente ainda 
com Derrida, Deleuze, Foucault e Lyotard, que a ca
tegoria de diferenc;a desprende-se da categoria de sere 
passa a designar uma sintaxe, urn princfpio, urn modo 
de articulac;ao, ou uma experiencia multipla do real. 60 

Isto nao quer dizer que a ideia nao estivesse presente 
na filosofia grega, o conceito de diferenc;a e funda
mental para urn Platao ou para urn Arist6teles, apenas 
ela era referida a identidade como fundamento ulti
mo. A diferenc;a enquanto diferenc;a pura era algoa ser 
exorcizado pelo II verdadeiro" pensamento filos6fico. 
Mais de dois milenios depois, a epoca em que Freud 
escrevia o Projeto, a ciencia ainda se debatia com esse 
velho problema. 

Nao creio que Freud tenha se dado conta destas 
implicac;oes da noc;ao de perfodo, assim como seria 
apressado, com base apenas nesta noc;ao, situa-lo 
como urn ,dos iniciadores das chamadas filosofias da 
dzferenc;a. E possfvel, ainda, que Derrida tenha sido 
excessivamente generoso como Freud do Projeto, mas 

60 Cf. Laruelle, F., Les filosojies de Ia diffCrence, Paris, PUF, 1986, cap. 1. 
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urn fato e inegavel, a noc;ao de perfodo escapa a toda 
tentativa de reduc;ao a uma concepc;ao quantitativa. 
Trata-se, inegavelmente, da pura qualidade. Acredito 
que sua articulac;ao como diferencial prazer / despra
zer possa trazer urn pouco mais de clareza a essa 
noc;ao que Strachey qualificou de obscura. 

A noc;ao de perfodo e retomada em dois textos perten
centes a chamada segunda t6pica freudiana, em Alcnz 
do prindpio de prazer61 e em 0 problema economico do 
nzasoquismo,62 e nestes textos, assim como no Projeto de 
1895, ela e utilizada para esclarecer as sensac;oes de 
prazer e desprazer. 

Vimos que a consciencia e responsavel pelas qua
lidades sensfveis e que e ela que fornece ao sistema \jf 
os signos de qualidade. Mas alem disto, a consciencia 
e tambem quem fornece as sensac;oes de prazer e de 
desprazer, sendo esta distinc;ao uma das mais funda
mentais para a compreensao do funcionamento do 
aparato psiquico. Na primeira tentativa de esclarecer 
a questao, Freud afirma que o II desprazer estaria liga
do a uma eleyac;ao do nfvel de Q'l ou a urn acrescimo 
quantitativa de pressao" ou mais especificamente "se
ria a sensac;ao co frente a urn acrescimo de Qll em w". 63 

Ja vimos que de acordo com o princfpio de inercia 
neur6nica ou como principia de const<1ncia, o aparato 

61 AE, 18, pp.8 e 61; ESB, 18, pp.18 e 84; GW, 13, pp.4 e 69. 
62 AE, 19, p.166; ESB, 19, p.200; GW, 13, p.372. 
63 AE, 1, p.356; ESB, 1, p.330; AdA, p.320. 
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61 AE, 18, pp.8 e 61; ESB, 18, pp.18 e 84; GW, 13, pp.4 e 69. 
62 AE, 19, p.166; ESB, 19, p.200; GW, 13, p.372. 
63 AE, 1, p.356; ESB, 1, p.330; AdA, p.320. 
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psfquico funciona no sentido de reduzir a zero a soma 
de excitac;ao, ou pelo rnenos rnante-la no nivel rnais 
baixo possfvel. 

0 sistema (!) nao e atingido pela quantidade de 
excitac;ao decorrente da estimulac;ao do rnundo exte
rior. Dizer que o sistema we o sistema da percepc;ao
consciencia nao corresponde a afirrnar que ele esta ern 
contato direto corn o rnundo exterior. As energias 
rnacic;as provenientes do exterior atingern o sistema <p 
e a partir dele a excitac;ao e ern parte descarregada e 
ern parte transferida para os outros sistemas. Entre w 
e o rnundo exterior ha nao apenas os 6rgaos dos 
sentidos, mas todo o sistema \jf que Freud concebe 
como urn sistema interrnediario, sistema rnoderador, 
corn a func;ao de filtragern, de arnortecirnento. E esse 
sistema \jf que vai tornar possivel o equilibria do 
aparato psiquico. Assim, a excitac;ao dec.orrente do 
exterior esta ern <p e nao ern w. 0 sistema w e respon
savel pela percepc;ao, nao e a sede das excitac;oes 
provenientes do exterior. 

Essa e a razao pela qual nao se pode explicar as 
sensac;oes conscientes de prazer e desprazer pela mag
nitude do estirnulo ou pelo quantum de excitac;ao. 0 
sistema w, sistema da consciencia, recebe urn minima 
de investimento para funcionar, e este minima e ime
diatarnente descarregado. Nao ha, portanto, Oll arrna
zenada ern w e tarnpouco w e atingido por excitac;oes 
de magnitude consideravel. A 0'1 que chega a w e 
minima, o suficiente apenas para que ele possa fun
cionar para 'I' como indicador de realidade. 

A afirrnac;ao de Freud de que todo desprazer e 
identificado a urna elevac;ao da 0'1 ern 'I' e todo prazer 
corresponde a urna reduc;ao da tensao pela descarga 
da 0'1 nao deve ser considerada como expressiva de 
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urna concepc;ao quantitativa grosseira. Ja vimos, ate 
rnesrno, que se trata rnais de urna concepc;ao fundada 
nurna lei da intensidade do que nurn principia pro
priarnente quantitativo.64 De fato, o aparato psiquico 
e regulado pelo principia de constancia da soma de 
excitac;ao, o qual afirrna nao a tendencia do aparato a 
descarga totat mas a tendencia a manter constante o 
nivel da intensidade (Erregzmgssumme) do sistema, o 
que significa dizer que ele e obrigado a tolerar urn 
certo acurnulo de 0'1 requerida para a ac;ao especifica. 
Alern do rnais, se a "tensao do estirnulo" fosse a 
responsavel pelas sensac;oes de prazer e desprazer, 
nao haveria como explicar situac;oes nas quais urn 
aurnento de estfrnulo, corn o conseqiiente aurnento de 
tensao, pudessern ser vividas como prazerosas, e este 
e o caso, por exernplo, da excitac;ao sexual. Surge ern 
decorrencia disto, a pergunta de see possivel manter 
urna relac;ao simples entre a intensidade das sensac;oes 
e a quantidade de excitac;ao, isto e, se a intensidade 
das sensac;oes decorre diretarnente da intensidade do 
estirnulo, nurna relac;ao purarnente quantitativa. 

Para responder a isto, Freud introduz o conceito 
de periodo. As sensac;oes de prazer e desprazer ern w 
resultarn nao da 0'1 recebida por w, mas da aptidao 
desse sistema para receber o periodo do rnovimento 
neuronal. Dessa forma, as sensac;oes conscientes de 
prazer e desprazer nao podern ser decorrentes do 
aurnento ou diminuic;ao da quantidade (tensao do esti
rnulo ), ernbora indiretarnente estejam ligadas a ela, 
mas decorrern de urn fator qualitativo, "talvez seja o 

64 Cf. supra, item 3. 
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ritmo, o ciclo temporal das alterac;oes, elevac;oes e 
quedas da quantidade de estirnulo; nao sabernos".65 

Nao e excessivo enfatizar que o conceito de perio
do, ernbora seja referido a quantidades, nao e urn 
conceito propriarnente quantitativa. Ele diz respeito 
nao a urna quantidade deterrninada, grande ou pe
quena, mas a urna diferenc;a entre essas quantidades, 
rnodificac;oes do ritrno temporal das alterac;oes quan
titativas e nao essas alterac;oes consideradas ern si 
rnesrnas. 0 periodo nao diz respeito a urna grandeza 
absoluta, mas a rnudanc;a dessas grandezas nurn pe
riodo de tempo. Nurna analogia clirnatica, seria o 
equivalente a reagirrnos nao a deterrninadas ternpera
turas, altas ou baixas, mas as variac;oes de temperatu
ra dentro de urna unidade de tempo, o que Freud 
chama de" ciclo temporal das alterac;oes". 66 

12. 0 funcionamento do aparato. 

Se tentarrnos urna prirneira aproxirnac;ao quanta ao 
modo de funcionarnento do aparato psiquico, talvez 
possarnos tornar rnais claras algumas noc;oes expostas 
ate o momenta, particularrnente no referente a noc;ao 0 

de periodo. 
0 aparato constituido pelos sistemas <p, 'V e w e 

estirnulado a partir de duas fontes: 1) o rnundo exter
no; 2) o interior do proprio corpo. 

A tentativa de se fazer urna representac;ao grafica 
do aparelho psiquico do Projeto e alga que ja foi ern-

65 AE, 19, p.l66; ESB, 19, p.200; GW, 13, p.372. 
66 Ibid. 
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preendido de varias forrnas, sendo que nenhurna de
las se rnostrou inteirarnente adequada. A rnais sim
ples seria a seguinte: 

w fonrc Q 1 cp 1 ,
1, 

e.wg~na - 1---'-"'r __ 1----1-

QJl 

ronte endcfgeno 

Esse esquema nao permite, contudo, mostrar ade
quadamente as relac;oes que os diversos sistemas 
mantem uns com os outros. 0 esquema que apresento 
a seguir tern o inconveniente de nao representar os 
tres sistemas seqi.iencialrnente, o que o torna bastante 
diferente dos esquemas elaborados par Freud em se
guida ao Projeto ( os da cart a 52 e o do capitulo 7 de A 
interpretap'lo de sonhos), mas permite representar mais 
adequadamente a articulac;ao que os varios sistemas 
mantern entre si. Como todo esquema grafico, ele e 
deficiente, alem de topologicamente inconsistente; 
contudo pec;o ao leitor um pouco de condescendencia 
em nome do esforc;o didatico. Colocando os sistemas 
paralelos, teriamos o seguinte: 
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muito intensas. Essa fun<;ao protetora e exercida por 
urn aparelho de para-estimulos (Reizschutz), cuja fun
<;ao e proteger (schutz) 0 organismo da a<;ao direta dos 
estimulos externos sabre o sistema <p. 0 Reizschutz 
nao se confunde com o aparelho de percep<;ao, ele 
e melhor identificado com sua primeira camada, 
mais superficial, atras da qual encontra-se outra 
camada (o sistema percep<;ao-consciencia) que rece
be as excita<;6es. 

Os 6rgaos dos sentidos sao, portanto, estruturas 
celulares responsaveis pela recep<;ao do estimulo 
ex6geno, mas que agem como telas protetoras dei
xando passar apenas pequenas quantidades de Qs 
ex6genas de ordem pouco superior ou talvez igual a 
dos estimulos intercelulares. Ao atingirem essas ter
mina<;6es nervosas do sistema <p, os estimulos exter
nos tern sua magnitude reduzida, de tal modo que 
apenas aqueles que se mantem acima de urn determi
nado umbral tornam-se eficazes. Mas, alem da quan
tidade, esses estimulos que atingem <p possuem 
tambem urn carater qualitativo, o periodo, que se tor
nara qualidade em w. 

Assim, enquanto que no mundo exterior os pro
cessos formam urn continuum (tanto no que se refere 
a quantidade quanta ao perfodo ), no interior do siste
ma <p esses processos sao reduzidos quanta a quanti
dade e se ramificam dando lugar a processos des
continuos quanta ao perfodo. Esse periodo se propaga 
por <p, atraves de 'Jf, ate w, onde produz sensa<;ao. 
Tambem esta diretamente ligado a <p, o aparato da 
motilidade. As Q provenientes de <p atingem OS mus
culos e as glandulas por desprendimento ou desligac;iio 
(Entbindung), diferentemente do modo pelo qual os 
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neuronios exercem influencia entre eles, que e por 
trrmsfererzcia (Ubertragung). 67 

A q uantidade do estimulo <p excita a tendencia do 
sistema nervoso a descarga, de modo que parte da 
excita<;ao em <p e descarregada e parte e transferida 
para 'V (uma frac;:ao de Q'l correspondente a magnitu
de de urn estimulo intracelular). Essa QTJ transferida 
para 'V nao aumenta na mesma proporc;:ao da Q pro
veniente do estimulo externo. 

0 sistema 'V e estimulado diretamente de fonte 
end6gena e indiretamente de fonte ex6gena via <p. Se 
'V recebe excitac;:ao de <p, seria de se esperar que urn 
aumento de Q em <p acarretasse urn acrescimo de 
excitac;:ao em 'V proporcional ao aumento da Q exter
na, de tal sorte que pudessemos estabelecer uma rela
c;:ao direta entre a intensidade do estimulo externo e a 
intensidade do efeito psiquico. Freud, porem, descar
ta esta possibilidade, afirmando que a conduc;:ao de <p 
a 'V se faz atraves de uma ramificac;:ao progressiva, de 
modo que urn estimulo intenso em <p chega a 'V nao 
atraves de uma (mica via nervosa, mas atraves de 
caminhos que se bifurcam, cada bifurcac;:ao sendo por
tadora de uma fra<;ao da Q'l origimiria de <p. Assim, 
"a quantidade em <p se expressa por complica<;ao em 
'V" .68 M?-s 'V e tambem investido a partir do proprio 
corpo. Eo que Freud denominara de fonte pulsional. 

0 corpo e a outra (e principal) fonte de estimulos 
para 'V· Em fun<;ao dessa dupla fonte de 'V (a ex6gena, 
via <p, e a end6gena), Freud divide o sistema 'V em duas 

67 AE, 1, pp.358-9 e 438; ESB, 1, pp.332 e 401; AdA, p.322. 
68 AE, 1, p.359; ESB, 1, p.333; AdA, p.323. 
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partes: o 'V pallium (ou manto) eo 'V nzicleo. 69 Os neuro
nios do pallium sao investidos a partir de <p, e os 
neuronios do nucleo sao investidos a partir das fontes 
end6genas. 

Como o 'V nzicleo esta em conexao direta com as 
vias pelas quais chegam as excitac;:oes end6genas, o 
sistema 'Vesta expos to, sem defesa, as Q provenientes 
da fonte corporal. Nao ha aqui a tela protetora dos 
6rgaos dos sentidos, assim como nao ha tambem a 
possibilidade de fuga. Podemos fugir dos estimulos 
externos, mas nao podemos fugir dos estimulos inter
nos; "nisso reside a mala pulsional (Triebfeder) do me
canismo psiquico", escreve Freud.70 

Esses estimulos end6genos atuam de maneira 
continua, ao contrario dos estimulos externos, e tor
nam-se estimulos psiquicos por somac;:ao (summation). 
Freud admite que tais estimulos end6genos sao de 
natureza intercelular, de modo que cada (:!1'), conside
rada isoladamente, e de pequena intensidade, nao 
sendo capaz de, no caminho em direc;:ao a 'tf, romper 
as barreiras de contato que lhe oferecem resistencia. 
A facilita<;ao se da a partir de uma certa quantidade, 
resultante da somac;:ao das Qf1. A caracteristica pecu
liar dos neuronios 'V e que ap6s a passagem de Ql') eles 
recuperam sua impermeabilidade, contrariamente 
aos neuronios <p que permanecem permeaveis. 

Vimos anteriormente que tanto a resistencia 
como a passagem da QI'J dependem das barreiras de 

69 Essa distin~ao entre nuc/co e pallium correspondia, na epoca, a distin
~ao entre camadas do c6rtex cerebral, o pallium correspondendo a cama
da mais externa e o nucleo correspondendo a camada mais central do 
c6rtex. 
70 AE, 1, p.360; ESB, 1, p.334; AdA, p.324. 
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contato (Kontaktschrmzke). 0 carater de" facilitadoras" 
decorre da repeti<;ao que se estabelece corn a passa
gern de QTJ. Durante a passagern da sorna<;ao das QfJ, 
a resistencia e suspensa, restabelecendo-se ern segui
da. Dependendo da intensidade das QfJ que passararn 
pela barreira de contato, estabelece-se urna facilita<;ao 
a que, na vez seguinte, urna QfJ de rnenor intensidade 
encontre sua passagern facilitada. Nurna deterrninada 
Bahmmg, a resistencia (ou a facilita<;ao) e a rnesrna 
(constante) para todas as barreiras de contato. 

Se as QfJ sornente produzern efeito psiquico por 
sorna<;ao, isto significa que sao de intensidade rnuito 
baixa, inferior a da constante, o que faz corn que as 
barreiras de contato ern 'V sejarn rnais resistentes, en
quanta que as condu<;oes end6genas sejarn facilitadas. 
E essa rnaior resistencia das barreiras de contato que 
torna possivel o arrnazenarnento de QTJ no nucleo de 
'V· E esse reservat6rio de QTJ no nucleo de 'tf, perrna
nenternente alirnentado pela fonte end6gena, que 
Freud vai apontar como sendo a sede do irnpulso que 
sustenta toda a atividade psiquica, a vontade (Wille), 
II o derivado das pulsoes". 71 

0 sistema 'V micleo rnais o sistema <p sao os res
ponsaveis pela atividade reflexa; enquanto que o sis
tema 'V pallium mais o sistema w vao responder pelos 
processos psiquicos ern geral (percep<;ao, memoria, 
pensarnento, associa<;ao, desejo, prova de realidade, 
etc.). 0 sistema 'V pallium e a sede dos processos psi
q uicos prirnarios, assirn como da fun<;ao neur6nica 
secundaria (a<;ao espedfica) que ele tern ern cornurn 
corn o 'V micleo. 

71 AE, 1, p.362; ESB, 1, p.335; AdA, p.325. 
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Os neur6nios 'V nao funcionarn propriarnente 
como transrnissores de energia, mas formam urn sis
tema que funciona rnais conforrne o rnodelo terrnodi
narnico do que como o de urn sistema condutor de 
energia. Sua capacidade para arrnazenar energia im
plica nao apenas a forrna<;ao de um estoque, mas 
tambem a possibilidade de transmissao dessa energia 
segundo urn modo que nao e o da condu<;ao pura e 
simples, mas o da transforrna<;ao da energia acumula
da. Trata-se de uma energia potencial, em fun<;ao da 
qual uma exigencia de trabalho e feita ao aparato 
psiq uico. 72 

Na carta 39, escrita tres meses depois de Freud 
concluir a prirneira parte do Projeto, ele introduz al
gumas modifica<;oes no esquema de funcionamento 
do aparato, assirn como na posi<;ao relativa dos dife
rentes sistemas. 

A prirneira modifica<;ao diz respeito a origem da 
QTJ contida no sistema 'V· De acordo com essa noya 
versao, o sistema 'V recebe quantidade (e apenas quan
tidade) de fonte end6gena, que e conduzida ate ele 
por soma<;ao. Toda a QTJ do sistema 'V e originaria 
dessa fonte end6gena, nenhuma e originaria do siste
ma <p. Este ultimo nao transfere para 'V nenhuma 
quantidade, mas apenas II a caracteristica qualitativa 
que lhes e peculiar", isto e, o periodo. A a<;ao dos 
neur6nios cp sobre os neur6nios 'V consiste em colocar 
estes ultimos num estado de excita<;ao, sem no en tanto 
acrescentar quantidade as ja existentes em 'V· Os neu-

72 Cf. Barros, C. P., "Thermodynamic and Evolutionary Concepts in the 
Formal Structure of Freud's Meta psychology", in: Arieti, S., The World 
Biennial of Psychiatry and Psychotherapy, N. York, Basic Books, 1970. 
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72 Cf. Barros, C. P., "Thermodynamic and Evolutionary Concepts in the 
Formal Structure of Freud's Meta psychology", in: Arieti, S., The World 
Biennial of Psychiatry and Psychotherapy, N. York, Basic Books, 1970. 
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ronios <p, ao excitarem os neuronios \jf, vao dirigir a 
aten<;ao \jf para os neuronios w, mas nao vao conduzir 
nenhuma Q para \jf. A (mica fonte de excita<;ao dos 
neuronios \jf sao as vias de condw;:ao end6genas, que 
por sua vez nao sao capazes de afetar os neuronios w 
evocando sensac;:oes nestes ultimos. 

A segunda modifica<;ao introduzida pela carta 39 
refere-se ao sistema u) de neuronios. Essa nova con
cepc;:ao situa o sistema w entre o sistema <p e o sistema 
\jf, chegando mesmo a afirmar que" os neuronios w sao 
os neuronios \jf capazes tao-somente de investimento 
quantitativa muito pequeno". A Iocalizac;:ao dos neu
ronios w entre os neuronios <p e \jf e uma primeira ( e 
infrutifera) tentativa de Freud de resolver o problema 
do sistema w responsavel pela percepc;:ao-consci€mcia, 
problema que ressurgira em varios momentos da sua 
elabora<;ao te6rica e que recebera sempre meias-solu
<;6es. Aqui na carta 39, os neuronios w recebem urn 
minimo de quantidade para poderem funcionar, sen
do que 0 fundamental para eles e a caracteristica 
qualitativa que recebem de <p, o que e suficiente para 
que a percep<;ao seja naturalmente acompanhada de 
consciencia. 0 sistema w nao transmite para o sistema 
\jf nem quantidade (que ele nao tern armazenada), 
nem qualidade, ele apenas excita \jf, o que funciona 
como signo de qualidade para \jf. Na concepc;:ao ante
rior, a do Projeto, o signo de qualidade (ou de realida
de) era fornecido pela descarga de w, nessa nova 
concep<;ao torna-se desnecessario postular uma des
carga de w para dar conta do signo de qualidade, a 
percepc;:ao-consciencia em w e por si s6 suficiente para 
excitar \jf. 

0 esboc;:o de uma teoria da regressao formulada 
por Freud no final da primeira parte do Projeto, a 
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respeito do carater alucinat6rio dos sonhos, e tambem 
modificado na carta 39. Na concep<;ao do Projeto, a 
consciencia no sonho era explicada pela inversao da 
corrente <p-\j/.73 Na ausencia de inibic;:ao por parte do 
eu, o sistema <p era investido no sentido regressivo a 
partir de \jf, provocando o ressurgimento de uma ima
gem-percep<;ao. Agora, com a interposic;:ao do sistema 
w entre <p e \jf, a alucinac;:ao resulta de urn movimento 
retroativo nao de \jf para <p, mas de \jf para w. 

Lacan comenta essa nova localiza<;ao do sistema 
w entre os sistemas <p e \jf, dizendo que nada nos obriga 
a coloca-lo no limite entre os dois. 74 Realmente, a 
tentativa de soluc;:ao apresentada por Freud nao dimi
nui em nada as dificuldades implicadas na concepc;:ao 
do sistema percepc;:ao-consciencia. Tanto no texto do 
Projeto como mais tarde no capitulo 7 de A interpreta
r;fio de sonhos, a consciencia (e a percep<;ao) situa-se 
fora do esquema do aparelho ou no seu limite. Se o 
esquema da Traunzdeutung obriga Freud a localizar a 
consciencia nos dois extremos do aparelho, o que e 
uma conseqiiencia inevitavel da representac;:ao linear 
que ele faz, a concepc;:ao da carta 39 nem o livra dos 
embarac;:os da regressao, nem elimina o carater para
doxa! de urn sistema (percepc;:ao-consciencia) que fun
ciona independentemente da economia do aparato. 

Alem dos modelos graficos, Freud nos apresenta 
ainda urn modelo empirico extremamente interessan
te e particularmente rico para ilustrar a fun<;ao do 
Reizschutz. Essa no<;ao reaparece nos textos freudianos 
a partir de 1920. Em Alenz do prindpio de prazer, o 

73 Cf. supra, item 24. 
74 Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.66. 
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ronios <p, ao excitarem os neuronios \jf, vao dirigir a 
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73 Cf. supra, item 24. 
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para-estimulos reaparece na descric;ao que Freud faz 
da vesicula viva em sua relac;ao com o mundo exte
rior. A substancia viva, exposta as potentes energias 
do mundo externo, seria aniquilada se nao dispusesse 
de urn aparato de protec;ao antiestimulo. Esse apare
lho surge quando a superficie mais externa deste or
ganismo deixa deter a estrutura propria da materia 
viva, torna-se inorganica, constituindo-se como urn 
envoltorio ou membrana especial protetora do orga
nismo. 0 estrato cortical contiguo ao para-estimulos 
deve ser considerado como urn orgao diferenciado, 
responsavel pela recepc;ao dos estimulos; trata-se do 
sistema percepc;ao-consciencia.75 

A ideia de urn aparelho de protec;ao antiestfmulo 
encontra seu exemplo empfrico mais adequado num 
pequeno artigo, d~ 1925, que tern por titulo Nota sabre 
o "bloco magico". E a seguinte a descric;ao que Freud 
nos oferece do "bloco magico", tal como era confec
cionado na epoca em que o artigo foi escrito: 

"0 bloco magico e uma prancha de resina ou cera 
castanho-escura, com uma borda de papel; sobre a 
prancha esta colocada uma folha fina e transparente, 
cuja extremidade superior encontra-se firmemente 
presa a prancha e a inferior repousa sobre ela sem 
estar nela fixada. Essa folha transparente constitui a 
parte mais interessante do pequeno dispositivo. Ela 
propria consiste em duas camadas, capazes de ser 
desligadas uma da outra salvo em suas duas extremi
dades. A camada superior e urn pedac;o transparente 
de celuloide; a inferior e feita de papel encerado fino 

75 AE, 18, pp.27-28; ESB, 18, pp.42-44; GW, 13, pp.26-28. 
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e transparente. Quando o aparelho nao esta em uso, a 
superffcie inferior do papel encerado adere levemente 
a superficie superior da prancha de cera. Para utilizar 
o bloco magico, escreve-se sobre a parte de celuloide 
da folha de cobertura que repousa sobre a prancha de 
cera. Para esse fim nao e necessaria lapis ou giz, vis to 
a escrita nao depender de material que seja deposita
do sobre a superffcie receptiva. Constitui urn retorno 
ao antigo metodo de escrever sobre pranchas de gesso 
ou cera: urn estilete pontiagudo calca a superffcie, 
cujas depressoes nela feitas constituem a 'escrita'. No 
caso do bloco magico esse calcar nao e efetuado dire
tamente, mas mediante o vefculo da folha de cobertu
ra. Nos pontos em que o estilete toea, ele pressiona a 
superficie inferior do papel encerado sobre a prancha 
de cera, e os sulcos sao visiveis como a escrita preta 
sobre a superffcie cinzento-esbranquic;ada do celuloi
de, antes lisa. Querendo-se destruir o que foi escrito, 
necessaria e solevantar a folha de cobertura dupla da 
prancha de cera com urn puxao leve pel a parte inferior 
livre. 0 estreito contato entre o papel encerado e a 
prancha de cera nos lugares que foram calcados (do 
qual dependeu a visibilidade da escrita) assirn acaba, 
e nao torna a suceder ao se reunirem novamente as 
duas superficies. 0 bloco magico esta agora lirnpo de 
escrita e pronto para receber novas notas."76 

Sem a folha de celuloide, a segunda camada, consti..: 
tuida pelo papel de cera, seria atingida diretamente 
pelo estilete e destruida, "0 celuloide constitui urn 

76 AE, 18, pp.244-5; ESB, 19, pp.287-8; GW, 14, pp.S-6. 
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escudo prate tor contra estirnulos'; a carnada que real
mente recebe os estfrnulos e o papel." 0 celul6ide 
desernpenha no bloco rnagico urn papel analogo ao do 
para-estirnulos (Reizschutz) do sistema <p de neur6-
nios, enquanto que o papel de cera corresponde ao 
sistema Pcpt-Cs. A analogia entre o aparelho psfquico 
eo bloco rnagico nao para af. 0 proprio Freud afirrna 
que ela seria de pouco valor se nao pudessernos arn
plia-la no sentido de se destacar a importancia dos 
trac;:os que ficarn perrnanenternente inscritos na super
fide de cera, os quais, corn urna ilurninac;:ao apropria
da, tornarn-se visiveis. E aqui a analogia e corn o 
inconsciente. No momenta adequado voltarei a me 
utilizar do rnodelo do bloco rnagico no que se refere 
ao inconsciente, por enquanto convern perrnanecer
rnos corn a que foi estabelecida entre o celul6ide e as 
bainhas nervosas terrninais corn sua func;:ao de Reizs
chutz. 

13. Vivencia de satisfa<;fio (Befriedigungserlebnis). 

Como o nucleo de 'V esta ern conexao direta corn a 
fonte end6gena de excitac;:ao, e como os estirnulos 
end6genos atuarn de forma continua, o sistema 'V 
micleo esta exposto continuarnente as Q, nisto consis
tindo a mala pulsional do rnecanisrno psiquico (die 
Triebfeder des psychischen Mechanismus). 77 Ja vimos que 
a imperrneabilidade dos neur6nios 'V nao e cornpleta; 
se fosse, nao haveria possibilidade de processos ern 'V 

77 AE, 1, p.360; ESB, 1, p.334; AdA, p.324. 

0 projeto de 1895 I 129 

e nern tarnpouco de ac;:ao especifica. A Q arrnazenada 
ern 'V e apenas necessaria para manter urn nivel cons
tante de investimento capaz de se constituir como 
provisao indispensavel a realizac;:ao da ac;:ao especifi
ca. Como a fonte end6gena de excitac;:ao atua de forma 
continua, e necessaria que os neur6nios 'Jf tolerern 
urna certa passagern de Q ern direc;:ao a descarga rna
tara, recuperando, ern seguida a passagern, sua im
perrneabilidade. Cada passagern cria urna facilitac;:ao 
a que o rnesrno percurso seja repercorrido. 0 que 
possibilita o arrnazenarnento de Q11 ern 'V eo fato de 
que as resisb~ncias nas barreiras de cantata sao maio
res do que as vias end6genas de conduc;:ao. 

A QfJ arrnazenada no nucleo de 'V rnanifestara a 
rnesrna tendencia a descarga, co mum aos dernais neu
r6nios, atraves dos carninhos rnotores. A esse impulso 
ern direc;:ao a descarga Freud denornina Drang, que no 
artigo Pulsoes e destinos da pulsfio, de 1915, ele vai 
apontar como urn dos elementos constituintes da pul
sao, mais especificamente como o fator motor da pul
sao. 0 objetivo da descarga rnotora e 0 alfvio da tensao 
em 'I'· No entanto, esse objetivo s6 pode ser alcanc;:ado 
se for eliminado o estimulo na fonte, fonte da QfJ 
acurnulada no nucleo de 'I'· A reduc;:ao da tensao nao 
ocorrera, porern, com a simples descarga motora, o 
que Freud denomina de altera<;iio interior (por exem
plo, o choro ou a simples agitac;:ao motora do bebe). 
Essa descarga (a alterac;:ao interior) nao alivia a tensao 
em 'Jf, pais persiste atuando o estimulo end6geno, 
alern de produzir urn sentimento de desprazer em ro. 

De fato, a pura descarga motora nao e suficiente 
para reduzir a tensao do sistema 'I'· Sea tensao resulta 
do acurnulo excessivo de QfJ, e se esta e proveniente 
da estimulac;:ao end6gena, enquanto o estado de esti-
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mula<;ao nao for eliminado ou reduzido, nao havera 
diminui<;ao da tensao. Essa estimula<;ao end6gena 
esta porem ligada as necessidades corporais ou, para 
empregar o termo freudiano retomado por Lacan, ao 
Not des Lebens (estado de urgencia da vida),78 e esta 
urgencia nao e atendida com a simples descarga mo
tora. Se urn recem-nascido premido pela fome chora 
e agita os bra<;os e as pernas, essas respostas motoras 
nao sao eficazes para a elimina<;ao do estado de esti
mula<;ao na fonte corporal. Essa conduta, consider ada 
em si mesma, e ineficaz para a obten<;ao do alimento; 
no en tanto, em se tratando do recem-nascido humano, 
ela se insere num outro registro, o da comunica<;ao por 
sinais, e aparece como demanda, demanda ao Outro, 
deixando de ser urn mero behavior ineficaz para se 
constituir numa forma de introdu<;ao do sujeito na 
ordem simb6lica. 0 choro e ouvido pelo proximo 
como demanda, e na medida em que essa demanda e 
atendida, ela passa a fazer parte da troca simb6lica, 
especificamente humana. 

0 alivio da tensao em 'V s6 pode ser obtido atraves 
da ar;iio especifica, capaz de eliminar o estado de esti
mula<;ao na fonte. Essa altera<;ao no mundo exterior 
atraves da a<;ao especffica (obten<;ao de alimento, por 
exemplo) nao e realizavel pelo organismo humano em 
seus primeiros tempos de existencia. Ao contrario da 
maioria dos animais, o ser humano possui uma vida 
intra-uterina de dura<;ao reduzida, o que lhe confere 
urn despreparo para a vida logo ao nascer. Essa pre
matura<;ao e a fragilidade que dela resulta fazem com 

78 AE, 1, p.345; ESE, 1, p.320; AdA, p.310. 
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que o recem-nascido, ao ser confrontado com as amea
<;as do mundo externo, dependa totalmente das pes
soas responsaveis pelos seus cuidados. 0 
recem-nascido nao e capaz de executar a a<;ao especi
fica que poe fim a tensao decorrente do acumulo de 
Qf), ela s6 pode ser realizada como auxilio de outra 
pessoa (a mae, por exemplo) que lh~ fornece o alimen
to, suprimindo assim a tensao. E a elimina<;ao da 
tensao decorrente dos estfmulos internos que da lugar 
a vivencia de sati~far;iio (Befriedigungserlebnis). 

A partir desse momenta, tres coisas acontecem 
dentro do sistema 'V: 1) uma descarga motora que 
elimina o impulso (Drang) que havia produzido des
prazer em w; 2) surge no \If pallium o investimento de 
urn conjunto de neuronios que correspondem a per
cep<_;:ao do objeto que proporcionou a satisfa<_;:ao; 3) 
chegam tambem ao \If pallium noticias da descarga 
decorrente da a<_;:ao especifica. Entre esses investimen
tos do pallium e o micleo estabelece-se uma facilita<;:ao 
(Bafmzmg). 79 Quando o estado de necessidade se repe
tir, surgira urn impulso psiquico que procurara rein
vestir a imagem mnemica do objeto, com a finalidade 
de reproduzir a satisfa<_;:ao original. Portanto, a viven
cia de satisfa<;ao gera uma facilita<_;:ao entre duas ima
gens-lembran<;:a (a do objeto de satisfa<;:ao e a da 
descarga pela ac;ao especifica) e OS neuronios do nu
cleo investidos. Com o reaparecimento do impulso 
(Drang) ou do estado de desejo (Wunschzustand), o 
investimento passa para as duas imagens-lembran<_;:a, 
reativando-as. 0 que ocorre, entao, e em tudo seme-

79 AE, 1, p.363; ESE, 1, p.336; AdA, p.326. 
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78 AE, 1, p.345; ESE, 1, p.320; AdA, p.310. 
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79 AE, 1, p.363; ESE, 1, p.336; AdA, p.326. 
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Jhante a percep<;:ao original, s6 que, o objeto real nao 
estando presente, o que ocorre e uma al ucina<;:ao com 
o consequente desapontamento que ele implica, ja que 
na ausencia do objeto real nao pode haver satisfa<;:ao. 
0 esquema seria o seguinte: 

SISTEA1A W 
PERCEPCAO (W) E CONSCIENCIA 

Periodo QSI9f1RS de 
uoudade 

SI5TE!W\ <}' lmag<ml~ 

tma~~c\a.tivadiZ~n...~~ mnMuca 07"' · -· $.{;. 
do ObJ£ro ... 0'1-o. ~ 1 

r:r ?,... ~ 
t;;;; .,.. e da 0\lio 

PALLIUM v ? e6f"'clfl0l 

NVCLEO i ! Eu(ich) \ 

Qn ~ DRAr;.? . --•+-----· ··--- --~--------- --------- - ... 
fp(lte 1 (No ~a do objeto INIBIC40 M ACAO 

I'!1(1CJ9ffla ESlAVO DE DfSEJO : ll(fer~ a excitapla 5<4LU DESCAAGA I£SPa:IFl 
(Tri.!b) 1 ocaminho ponldhadO) PEW EU 

Q 

Qll SISTEMA q> --•J--________ _l__________ .. 

CA 
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Retomemos, porem, a questao do choro da crian
<;:a como sendo uma demanda ao Outro. Pelo que foi 
exposto, o que ocorre na experiencia de satisfa<;:ao e 
que uma excita<;:ao end6gena (Reiz) correspondente a 
urn estado de necessidade, produz no nucleo de 'V urn 
estado de apetite (Wunschregung) o qual tern dois 
efeitos: uma descarga no sistema w80 que e sentida 
como desprazer, e uma outra descarga (altera<;:ao in
terior) que se manifesta como expressao das emo<;:oes 
(choro, movimentos dos bra<;:os e das pernas,etc). Essa 
descarga nao alivia a tensao em 'V porque o estimulo 
end6geno nao foi eliminado. Mas se a partir do grito 
ou do choro da crian<;:a urn adulto presta auxilio ex
terno que cancela o estimulo end6geno, isto e, se este 
auxilio possibilita a a<;:ao especifica, sobrevem a viven
cia de satisfa<;:ao. Se assim e, a ajuda externa nao se 
reduz a satisfa<;:ao da necessidade, ela introduz o sujeito 
na ordem simb6lica.81 0 grito ou o choro da crian<;:a nao 
se constituem apenas como descarga motora, mas 
estabelecem-se como signos de uma demanda, de
ruanda ao outro. Essa demanda nao e dirigida a urn 
outro (semelhante) e sim ao Outro, nao semelhante, 
mas estranho e ao mesmo tempo proximo. Trata-se do 
grito como signo, e portanto, como algo cujo destina
tario e a ordem simb6lica e nao o outro especular. 

80 Na carta 39, Freud descarta essa ideia de uma descarga em w, recor
rendo ao artificio de interpor o sistema w entre os sistemas cp e 'I'· Com 
is to, a excita<;ao proveniente de cp, correspondente a percep<;ao, envolve
ria por si mesma a consciencia, e somente num segundo memento 
produziria efeito no sistema 'I'· Como decorrencia dessa modifica<;ao, a 
ideia de uma descarga w funcionando como signo de consciencia torna
se desnecessaria. 
81 Dreyfuss, J.-P., "Remarques sur das Ding dans l'Esquisse", in: Littoral 
n. 6, p.49. 
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14. A memoria 'V· 

Vimos que OS neuronios 'Vr a diferen<;a dos neuronios 
cp, sao impermeaveis, isto e, resistentes a passagem de 
Q11. Essa impermeabilidade nao e total, mas pode se 
fazer de modo a impedir a transferencia da Q'l pelo 
sistema 'V· No entanto, com base na lei da associa<;ao 
por simultaneidade, Freud nos descreve uma ativida
de 'lf, particularmente presente na lembran<;a repro
dutiva, que pode nos ajudar a compreender urn pouco 
melhor essa i.mpermeabilidade parcial dos neuronios 
'V: trata-se da no<;ao de investimento colateral (Seiten
besetzzmg). Quando urn determinado neuronio 'Vt a, e 
investido simultaneamente com urn neuronio b, esta
belece-se entre eles, pela simultaneidade ab, urn in
vestimento colateral pela facilita<;ao na barreira de 
contato ab. 0 caminho (Bahnung) fica facilitado, a 
diferen<;a de outros caminhos que nao sao percorridos 
pela excita<;ao devido a resistencia das barreiras de 
contato. Daf, Freud afirmar que, "nos termos da nossa 
teoria, uma Q'l passa mais facilmente de urn neuronio 
para urn neuronio investido, do que para urn nao-in
vestido" ... "neste caso, uma vez mais, o investimento 
se revela, para o decurso de Q'l, equivalente a facili
ta<;ao". 82 

Ha aqui dais problemas a serem esclarecidos: o 
primeiro di.z respeito a impermeabilidade dos neuro
nios 'lf; o segundo, ao fato de que Besetzung (investi
mento) nao e Bahnzmg (facilita<;ao). 

Logo no inicio do Projeto, para dar conta da pos
sibilidade de os neuronios constituirem memoria, 

82 AE, 1, p.364; ESB, 1, p.337;AdA, p.327. 
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Freud distingue os neuronios cp, neuronios permea
veis, que nao oferecem nenhuma resistencia a passa
gem da excita<;ao e que por esta razao nao retem nada, 
dos neuronios 'Vr neuronios irnpermeaveis, dotados 
de resistencia nas barreiras de contato e por esta razao 
retentivos de Q11. Os prirneiros, diz ele, sao os neuro
nios perceptivos e os segundos sao portadores de 
memoria.83 No trecho que examinamos acima, Freud 
se utiliza dessa distin<;ao para explicar a condu<;ao em 
'V e as Bahnungen que se formam em fun<;ao da dimi
nui<;ao nas barreiras de contato. E aqui. a meu ver 
reside a questao. 0 que e primordial? A diferen<;a 
entre os neuronios cp e 'V ou as Bahnungen? 

Se Freud admite que a diferen<;a entre os neuro
nios permeaveis e impermeaveis e originaL ele tern 
que admitir uma diferen<;a de natureza entre os neuro
nios, diferen<;a anatomica, anterior a qualquer aconte
cirnento psfquico, anterior a estrutura e fun<;ao do 
aparato. Para ser mais preciso: a memoria seria uma 
propriedade do neuronio 'lf, enquanto que a permea
bilidade seria uma propriedade do neuronio cp, sendo 
a Bahnung urn conceito secundario. De fato, quando 
Freud descreve a diferen<;a entre cp e 'lf, ele nao escla
rece a que ela e devida, e nem esta preocupado com 
isto, ja que tratava-se de uma constru<;ao hipotetica. 
A propria existencia de neuronios cp, 'V e ro nao era uma 
questao para ele. Quando Freud distingue os tres 
sistemas de neuronios, ele nao pretende estar emitin
do jufzos de existencia, mas estabelecendo a estrutura 
eo funcionamento de urn aparato psiquico hipotetico. 

83 AE, 1, p.344; ESB, 1, p.319; AdA, p.309. 
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Sem duvida, ele pensa esse aparato como urn 
aparato de memoria, mas isto nao quer dizer necessa
riamente que a memoria possa ser considerada como 
uma propriedade de urn sistema de neuronios que 
seja originario. Creio que nao estariamos violentando 
a concepc;ao freudiana, mas, ao contrario, fazendo-lhe 
justic;a, se invertessemos a colocac;ao feita acima. Nao 
e por que ha uma diferenc;a entre neuronios, que ha 
memoria e Bahnungen (trilhamentos), mas ao contra
rio, e a Bahnung a responsavel pela origem da memo
ria e do proprio aparato psiquico. "0 essencialmente 
novo na minha teoria", escreve ele na carta 52, 11 e a 
tese de que a memoria nao preexiste de maneira sim
ples, mas multipla, esta registrada em diversas varie
dades de signos" f ou ainda: II A memoria e constituida 
pelas dijeren9as nas jacilita9oes [Bahnungen] existentes 
entre OS neuronios 'Jf."84 Portanto, e a Bahnung que cons
titui a memoria, e nao o contrario. 56 ha memoria 
porque constitui-se urn diferencial de caminhos pos
sfveis, posto que, se todos os caminhos fossem igual
mente possfveis, isto e, sea facilitac;ao (Bahnung) fosse 
a mesma em todas as direc;oes, nao haveria como 
explicar a preferencia de urn caminho sobre outro, o 
que eliminaria a possibilidade de memoria. 

Para Lacan, a originalidade do Projeto decorre da 
noc;ao de Bahnung. Observa, porem, que o recurso a 
esta noc;ao nao nos remete a uma psicologia da apren
dizagem que faz do habito a func;ao basica da apren
dizagem. 0 trilhamento (Bahnung) nao deve ser 
entendido como urn efeito mecanico do habito, 11 ele e 

84 AE, 1, p.345; ESB, 1, p.320; AdA, p.309. 
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invocado como prazer da facilidade, e sera retomado 
como prazer da repetic;ao".85 Nao se trata, na rememo
rac;ao, de uma satisfac;ao da necessidade, mas sim de, 
a partir da necessidade, dar lugar ao prazer da repe
tic;ao. A repartic;ao dos investimentos libidinais pelas 
Bahnungen nao se faz por efeito do habito, mas com
porta uma dimensao propria regida pelo princfpio do 
prazer. Reduzir a memoria a uma repetic;ao mecanica 
naturale deixar de lado 0 fato de que ela, a memoria, 
e constitufda de uma articulac;ao significante (ou, se 
preferirmos, pela trama das Vorstellungen). A memo
ria, tal como concebida no Projeto, nao e uma memoria 
paralisada, ela implica uma preferencia na escolha dos 
itinerarios.86 A Bahmmg, o trilhamento, e tambem uma 
concatenac;ao, o que permitiu a Lacan aproxima-lo a 
articulac;ao significante. 

Seria comodo, para Freud, aceitar a distinc;ao que 
se fazia na epoca entre celulas de percep9ii0 e ce[u[as de 
memoria, mas ao inves disto, ele propoe a teoria das 
barreiras de cantata que, juntamente com as ideias de 
investimento colateral e de trilhagem (Bahnung), vao se 
constituir como o fundamento de sua concepc;ao do 
aparato psiquico como urn aparato de memoria. Essa 
concepc;ao e absolutamente original, fazendo apelo a 
diferenr;a como principia de constituic;ao do aparato 
psiquico. Voltarei a abordar este ponto mais a frente. 

0 outro ponto que fiquei de discutir foi o que diz 
respeito a uma possivel confusao que pode resultar da 
afirmac;ao de Freud segundo a qual II o investimento 
[Besetzung] se revela, para o decurso da QfJ, equiva-

85 Lacan, J., 0 semintirio, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.272. 
86 Derrida, J., op. cit., p.185. 
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86 Derrida, J., op. cit., p.185. 
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lente a facilitac;ao [Bahnzmg]". 87 Nao se trata de iden
tificar ambos os conceitos, Bahnung nao e Besetzung. 
Enquanto este ultimo e urn conceito quantitativa, Bah
nung e urn conceito qualitativo. A Besetzung se refere 
a ocupa<;ao ou preenchimento de urn neuronio pela 
Q11; a Bahnung implica uma diferen<;a pura, o que 
Freud designou de II preferencia do caminho" (Wegbe
vorzugung), que nao apenas e urn diferencial facilita
<;aojdificulta<;ao, mas tambem uma concatena<;ao, 
uma cadeia. Nao foi sem razao que Lacan aproximou 
a no<;ao de Bahnzmg propo_?ta por Freud a sua no<;ao 
de 

11

Cadeia significante".88 E indiscutfvel que Bahnung 
e Besetzzmg sao no<;5es que se implicam mutuamente, 
mas de forma alguma se confundem. 

15. Dor e vivencia de dor (Schmerzerlebnis). 

Apesar de Freud nao se dedicar muito extensamente 
a questao da dor, ela ocupa urn lugar privilegiado no 
Projeto. Como salienta Derrida,89 

II de certo modo, nao 
ha trilhamento [Bahnzmg] sem urn come<;o de dor". 
Num organismo vivo, os dispositivos biol6gicos tern 
por fun<;ao proteger a vida dos investimentos perigo
sos, no entanto, a a<;ao desses mecanismos tern seus 
limites de eficacia, alem dos quais eles fracassam e 
sobrevem a dor e, no limite, a morte. 

Vimos que o sistema cp de neuronios e dotado de 
urn dispositivo que impede a invasao de grandes Q 

87 AE, 1, p.364; ESB, 1, p.337; AdA, p.327. 
88 Lacan, J., 0 seminlirio, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.53. 
89 Derrida, J., op. cit., p.187. 
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exteriores/ o mesmo ocorrendo com o sistema 'I' de 
neuronios, tanto no que diz respeito as Q'l provenien
tes de cp como das provenientes de fonte end6gena. E 
o fracasso desses dispositivos, provocando uma inva
sao excessiva de Q11, que provoca a dor. A dor consiste, 
portanto, na irrupr;iio de grandes Q em psi. 90 0 sistema 
nervoso dispoe de dois mecanismos destinados a neu
tralizar a recep<;ao de Q'l: descarga e fuga (esta ultima, 
no que se refere aos estimulos externos1 ja que nao ha 
fuga possivel para os estimulos end6genos). Essa de
fesa contra a dor1 contudo1 nao e eficaz quando se trata 
da irrupc;ao de Q excessivamente grandes1 e neste ca
so sao colocados em movimento tanto o sistema cp 
como o sistema 'lf1 sem que nenhum dos dois seja 
capaz de impedir a conduc;ao da excita<;ao. No caso da 
dor/ os neuronios 'I' tornam-se tao permeaveis quanta 
os neuronios cp1 nao sendo as barreiras de contato 
suficientemente resistentes para impedir a passagem 
da Q11. 

0 privilegio concedido a dor, no Projeto1 pode ser 
avaliado pela afirmac;ao de Freud1 segundo a qual II a 
dor poe em movimento tanto o sistema cp como o 'I'" 
( ... ) 1/e o mais imperioso dos processos". 91 Em termos 
do funcionamento do aparato1 a dor produz em '1': 1) 
urn aumento de tensao que e sentido como desprazer 
por w; 2) uma tendencia a descarga; e 3) uma Bahnzmg 
entre a tendencia a descarga e uma imagem-lembran
c;a do objeto que provoca a dor. Portanto1 alem da 
quantidade, a dor possui tambem uma qualidade que e 
dada pelo sentimento de desprazer em w. Tal como 

90 AE, 1, p.351; ESB, 1, p.326; AdA, p.316. 
91 Ibid. 
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ocorre na vivencia de satisfac;:ao, quando na vivencia 
da dor a irnagem do objeto hostil e reinvestida, surge 
urn estado de desprazer acompanhado de uma ten
dencia a descarga. Este estado nao e propriamente a 
dor, mas algo que possui uma semelhanc;:a com ela e 
que Freud denomina afeto (Affekt). 

Virnos que a dor produz em 'V urn aumento de 
tensao (que e sentido em w como desprazer), uma 
tendencia a descarga e uma facilitac;:ao entre esta ten
dencia e a imagem do objeto que provocou a dor. Se 
a irnagem do objeto hostil for reinvestida (em decor
rencia de novas percepc;:oes, por exemplo ), o efeito 
deste investimento nao sera novamente a dor, mas urn 
afeto acompanhado de desprazer. 0 termo afeto esta 
sendo empregado aqui para designar a reproduc;:ao de 
uma vivencia de dor, o que implica desprazer e nao 
dor. Ora, todo desprazer significa aumento de nfvel 
de QT}, mas no caso presente sua origem nao e externa, 
ja que o objeto que originalmente causou a dor nao 
esta presente. No caso da dor o aumento de QT} era 
provocado pela Q externa, enquanto que na repetic;:ao 
da vivencia da dor essa Q externa nao esta presente. 
De on de pro vern, en tao, o aumento de QT}? 

Freud92 lanc;:a mao aqui da noc;:ao de "neuronios
chave" (SchlUsselneuronen), para nos £alar de urn tipo 
especial de descarga que se produz no interior do 
sistema 'Jf a partir desses neuronios secretores. Assirn 
como ha neuronios motores que conduzem QT} aos 
musculos e a descarregam, devem existir tambem 
neuronios secretores que, quando excitados, produ-

92 AE, 1, p.365; ESB, 1, p.338; AdA, p.328. 

Oprojetode1895 I 141 

zem no interior do corpo estimulos que atuam sobre 
as conduc;:oes end6genas de 'I'· Os Schliisselneuronen 
sao portanto responsaveis pela descarga que se pro
duz internamente a 'tf, mas que ao inves de reduzir a 
tensao interna ao sistema, eles provocam excitac;:oes 
que aumentam ainda mais a tensao. E essa excitac;:ao 
provocada pelos neuronios-chave a responsavel pelo 
aumento de Q'l em 'V no caso da reproduc;:ao da viven
cia da dor. 

Em func;:ao do que foi dito sobre a memoria em 
'Jf, fica mais facil entendermos o privilegio concedido 
por Freud a dor, no Projeto. Nao apenas "nao ha 
Bahnung sem urn comec;:o de dor" ,93 como nao ha 
organizac;:ao psfquica sem urn comec;:o de dor. Mas ao 
mesmo tempo, adore o que desorganiza o aparelho 
psfquico, provocando uma perturbac;:ao tal que sus
pende, enquanto ela durar, as diferenciac;:oes estabe
lecidas. Enq uan to a vivencia de sa tisfa<;ao e 
diferenciadora, a vivencia da dor e desdiferenciado
ra. Vimos que Freud define a dor como a irrupc;:ao de 
grandes Q em 'Jf, e que apesar dos sistemas de neuro
nios possufrem dispositivos protetores, essa invasao 
pode ocorrer devido a intensidade da Q. Q excessiva
mente grandes podem romper a protec;:ao dos 6rgaos 
dos sentidos e superar a resistencia oferecida pelas 
barreiras de contato, tornando os neuronios inteira
mente permeaveis a conduc;:ao da excitac;:ao. 0 efeito 
provocado por essa permeabilidade e a desdiferen
ciac;:ao das Bahmmgen. Deixa de haver caminhos dife
renciados e estabelece-se como que urn s6 caminho 

93 Derrida, J., op. cit., p.187. 
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que, na verdade, e urn nao-caminho, ja que qualquer 
percurso e possfvel. 

A dor nao se situa no polo oposto do prazer. 0 
oposto do prazer e o desprazer, sendo que ambos 
estao referidos a organiza<_;:ao do aparelho psfquico, 
sobretudo quando o diferencial prazer / desprazer se 
constitui como principia de prazer/desprazer. A afirma
<_;:ao de Derrida, de que "nao ha Bahnung sem urn 
come<;:o de dor", nao deve nos conduzir a ideia de que 
adore urn principio de estrutura<_;:ao do psiquismo. A 
afirma<_;:ao acima e valida quando se trata de Q cuja 
intensidade ainda torna possfvel urn contra-investi
mento. Quando urn determinado limite e ultrapassa
do, nao ha defesa possivel e as pr6prias Bahmmgen se 
desdiferenciam. Dentro de certos limites, contudo, a 
dor, isto e, 0 acrescimo de Q proveniente do exterior, 
faz entrar em funcionamento a prote<_;:ao contra a ex
cita<_;:ao (Reizschutz), alem de dar lugar ao investimen
to colateral (Seitenbesetzung) como mecanismo \jf 

destinado a inibir o curso da excita<_;:ao. E nessa medi
da que a frase de Derrida ganha sentido. As Bahnun
gen se formam tendo em vista uma economia do 
aparelho psiquico; a dor, quando intensa e duradou
ra, e exatamente o que desorganiza essa economia. 

Apesar de dor e prazer ou desprazer nao se situa
rem no mesmo registro, Freud nao elimina a possibi
lidade de a dor vir a se constituir como urn ingrediente 
importante na economia do prazer-desprazer, e mes
mo de ela vir a se , constituir como parte de uma 
vivencia prazerosa. E o caso da rela<_;:ao entre a dor e 
o prazer sexual no masoquismo. Foi a teoria da sexua
lidade que obrigou Freud nao apenas a admitir que 
urn aumento de excita<_;:ao pode ser vivido como pra-
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zeroso, como tambem a articular dor e prazer de uma 
forma nao mutuamente exclusiva.94 

16. Afeto e desejo. 

A vivencia de satisfa<_;:ao e a vivencia de dor vao cons
tituir dois residuos: os estados de desejo (Wunschzustan
de) e os afetos (Affekte), ambos caracterizados por urn 
aumento de tensao no sistema de neuronios \j/, produ
zido, no caso do afeto, pela libera<_;:ao subita de Qf1, e, 
no caso do desejo, por soma<_;:ao. 95 Os desejos e os 
afetos vao, por sua vez, dar lugar a dois mecanismos 
basicos do aparelho psiquico: 1) a atrar;ao de desejo 
primaria, atra<_;:ao para o objeto desejado e por sua 
imagem mnemic a; e 2) defesa primaria ou recalq ue 
(Verdriingung), uma aversao a manter investida a ima
gem mnemica hostil. 

Afetos e desejos aparecem no Projeto com urn 
sentido praticamente identico ao de soma de excitar;iio. 
Num texto de 1894, As neuropsicoses de defesa, Freud ja 

94 Freud retoma a questao da dor em Alem do principia de prazer e em 
Inibi{:iio, sintoma e angustia. Em ambos os textos ele reafirma o ponto de 
vista defendido no Projeto, da dor entendida como um rom pimento das 
barreiras antiestfmulo como decorr€!ncia de uma estimula<;ao externa 
muito forte. No texto de 1926, ele compara a dor, quando persistente, ao 
estfmulo pulsional, ambos funcionando como estfmulos constantes e 
contra os quais as prote<;oes internas mostram-se ineficazes. Ainda em 
Inibit;:iio, sintoma e angustia, ele estabelece uma analogia entre dor ffsica e 
dor anfmica, com base na hip6tese de que nesta Ultima a representa<;ao
objeto correspondente a um objeto amado e perdido, por permanecer 
forte mente investida, desempenharia o papel da regiao do corpo atingi
do pelo estfmulo intenso. (Cf. AE, 18, pp.29-30; ESB, 18, pp.45-6; GW, 13, 
~.31-2; e AE, 20, pp.159-160; ESB, 20, pp.1%-7; GW, 14, pp.204-5.) 

AE, 1, p.367; ESB, 1, p.339;AdA, p.329. 
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havia afirmado que "nas func;oes psfquicas cabe dis
tinguir alga (quantum de afeto [Affektbetrag], soma de 
excitac;ao [Erregungssumme]) que tern todas as pro
priedades de uma quantidade ... " .96 A primeira per
gunta e se "quantum de afeto" (Affektbetrag) e "soma 
de excitac;ao" (Erregungssumme) sao sin6nimos; a 
segunda pergunta e se "afeto" (Affekt) e "quantum 
de afeto" (Affektbetrag) tern tambem o mesmo signi
ficado. 

0 termo "soma de excitac;ao" foi empregado ini
cialmente com referenda ao principia de constancia/7 

nao tendo exatamente o mesmo sentido de afeto, es
tando mais ligado ao aspecto puramente quantitativa 
do processo envolvido. Creio que a distinc;ao termino
l6gica "afeto" e "quantum de afeto" (Affektbetrag) 
aponta para essa outra distinc;ao entre os aspectos 
qualitativos e os quantitativos do afeto em geral. No 
artigo "0 inconsciente", de 1915, ao discutir a questao 
da possibilidade de II afetos inconscientes", Freud nao 
apenas nega essa possibilidade ("A rigor ... nao ha par
tanto afetos inconscientes como ha representac;oes in
conscientes"), como estabelece uma diferenc;a entre 
representac;oes e afetos, dizendo que as primeiras sao 
investimentos de marcas mnemicas, enquanto que" os 
afetos e sentimentos correspondem a processos de 
descarga cujas exteriorizac;oes ultimas sao percebidas 
como sensac;oes."98 Ele nao fala aqui em afetos ou 
sentimentos, mas em afetos e sentimentos, numa indi
cac;ao clara de que estes dais termos nao sao sin6ni-

96 AE, 3, p.61; ESB, 3, p.65; GW, 1, p.74. 
97 Cf. AE, 1, p.184; ESB, 1, p.l67; GW, 17, pp.S-6. 
98 AE, 14, p.174; ESB, 14, p.204; GW, 10, p.277. 
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mos, mas que dizem respeito a momentos distintos de 
urn processo. E dais anos mais tarde, nas Conferencias 
de introdw;iio a psicantilise/9 depois de dizer .que urn 
afeto e alga muito complexo, distingue as descargas e 
as sensac;oes nele envolvidas, sendo que as sensac;:oes 
podem, por sua vez, ser de dais tipos, as referentes as 
ac;oes motor as ocorridas ( descargas) e as sensac;oes 
diretas de prazer e desprazer, as quais" em pres tam ao 
afeto seu tom dominante". Creio que poderfamos con
siderar as inervac;oes motoras ou descargas como cor
respondendo ao aspecto q uantitativo do afeto 
(quantum de afeto ou soma de excitat;iio) e as sensac;:oes 
de prazer e desprazer como o aspecto qualitativo, o 
afeto propriamente dito. 0 fato, ainda, de Freud refe
rir o afeto tanto a sensac;:oes de prazer como de des
prazer elimina a noc;:ao urn tanto vaga no Projeto de 
que os afetos se refeririam apenas a experiencias de
sagradaveis. 

A importancia do aspecto qualitativo do afeto 
pode ainda ser avaliada pela declarac;:ao de Freud, na 
carta 52, de que" o ataque histerico nao e uma descar
ga mas uma at;iio", o que Lacan ve como uma "adver
tencia aqueles que sentem sempre a necessidade de 
colocar em primeiro plano a incidencia da quantidade 
na func;:ao do afeto" .100 E ainda Lacan quem vai salien
tar a natureza de sinal do afeto/01 o que nao retira seu 
carater de signa mas ao mesmo tempo o diferencia do 
significante. Sob este aspecto, os afetos poderiam ser 
considerados como puras intensidades, reservando-se 

99 AE, 16, p.360; ESB, 16, p.461; GW, 11, p.410. 
100Lacan, J., 0 semintirio, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.70. 
101 Lacan, J., op. cit., p.l29. 
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o termo sentimento para designar sua expressao no 
pre-consciente/ consciente. 

Com relac;ao aos estados de desejo (Wunschzustan
de), 0 que e posto em discussao e a atrac;ao pelo objeto 
ou por sua marca mnemica, isto e, a questao da cor
respondencia entre o objeto e as estruturas do eu. 
Num dos seus seminarios, Lacan102 assinala que Freud 
distingue, no que se refere aos estados de desejo, duas 
estruturac;oes inteiramente distintas da experiencia 
humana: uma, ada reminiscencia, que sup6e uma ade
quac;ao ou harmonia entre o homem eo mundo dos 
objetos; outra, ada repeti<;iio, na qual o que se apresen
ta a ele coincide apenas parcialmente com aquila que 
ja lhe proporcionou satisfac;ao e que por esta razao lhe 
imp6e uma busca, pela repetic;ao, no sentido de reen
contrar o objeto. Como o objeto que ele encontra nun
ca e exatamente igual ao original, a busca nao cessa 
jamais, isto e, o sujeito nao para de engendrar objetos 
substitutivos. E nesta medida que Lacan apresenta a 
func;ao de repetic;ao como responsavel pela estrutura
c;ao do mundo dos objetos. Utilizando o esquema 
anterior, a representac;ao grafica fica a seguinte: 

102 Lacan,. J., 0 semindrio, Livro 2, Rio Jorge Zahar, 1985, p.l31. 
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LISTEMAW ·- I 

PALLIUM 
NUCLEO 

WUNSCHREGUNG 

(D~rga nlf!e>:a segundo 
com1nli0s pre-fomiados) 

----- ---- - -.L I - Iiiii" 
ACAO 

(FICA 

r~<p 1 

Tanto os afetos quanta os estados de desejo, serao 
objeto de analises mais amplas nos textos que segui
rao a este. Por enquanto teremos que nos contentar 
com as indicac;oes acima. 

17. Introdw;iio do "eu". 

No item que tern por titulo Einfohrung des "Ich", Freud 
nos diz que ha no sistema 'I' nucleo urn grupo de 
neur6nios constantemente investido que ele define 
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como" eu" (Ich). Ernbora o eu possa ser caracterizado 
pela totalidade dos investirnentos ern 'Jf, ele nao se 
esgota ern ser a rnera soma desses investirnentos, 
Freud se ref ere a ele como urna "organizac;:ao" ern 'V. 
A fun<_;:ao dessa organiza<;ao e inibir a descarga de QfJ 
quando da ausencia do objeto, a partir dos signos de 
realidade provenientes do sistema oo, dando lugar a 
distin<_;:ao entre processo prinuirio e processo secundario 
ern 'V· 

Mas, como surge o eu? Ou ainda: de onde surge 
o eu? 

Se tornarrnos como referenda a frase de Freud da 
31'! das Novas conferencias de introdu9iiO a psicanalise: 
"WoEs war, sol! Ich werden" / 03 que pode ser traduzida 
por "Onde isso era, eu devo vir a ser", o eu (Ich) 
deveria ser considerado como urna organiza<_;:ao que 
surgiria a partir do isso (Es). E sern duvida prernaturo 
entrarrnos ern considera<_;:oes ern torno do conceito de 
Isso (Es), ja que trata-se de urn conceito que vai ser 
introduzido por Freud sornente ern 1923 ern 0 Eu eo 
Isso. Aquilo de que pretendo me apropriar aqui e da 
ideia de que" onde isso era", isto e, onde havia havia 
apenas excita<_;:oes dispersas, ausencia cornpleta de 
organizac;:ao psiquica, caos, urna organiza<_;:ao teve 
lugar. 

Sei do perigo de tal apropria<;ao, ja que a frase 
freudiana nao nos fala de lugares, nern do Isso e do 
Eu como algo substancial, mas sim de diferentes su
jeitos. Sei ainda que a tradu<_;:ao para o ingles feita por 
Strachey, "Where the id was, there the ego shall be", trai 

103 GW, 15, p.86; AE, 22, p.74; ESB, 22, p.102. 
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o sentido original, ja que introduz artigos (the id, the 
ego) onde eles nao existiam (Freud nao fala em das Es 
ou das Ich, mas ornite intencionalrnente o artigo, eli
rninando o carater substantivo que Es e Ich poderiam 
ter na frase), legando aos leitores de lingua inglesa e 
aqueles que tiverarn acesso ao texto freudiano atraves 
de tradu<;oes feitas a partir da tradu<_;:ao inglesa, uma 
dire<_;:ao de leitura que e, no minima, tendenciosa.104 

Contudo, o fato de Freud se referir ao Isso como "urn 
caos",105 mas tarnbern como uma instancia psiquica, e 
ao Eu como designando as primeiras organiza<_;:oes ern 
'Jf, nos habilita a tentar uma ponte entre os textos de 
1895 e de 1923. 

WoEs war ... onde havia o caos, urn estado de pura 
dispersao de excitac;:oes, urna organizac;:ao se consti
tuiu. Nesse momenta de indiferenciac;:ao original, 
momenta rnitico por excelencia, teria tido lugar a 
experiencia prirnaria de satisfa<;ao. Aquilo que pode
rnos atribuir a esse momenta e urn prazer, prazer de 
6rgao, e nao o principia de prazer. Nao eo principia 
de prazer que funda o prazer, mas ao contrario, e o 
prazer que se erigira ern principia. A passagem do 
prazer entendido como estado psicol6gico para o 
prazer entendido como principia se da pela liga9iio 
(Bindung)Y>6 

A ligac;:ao consiste nurna conten<_;:ao ao livre escoa
mento das excita<_;:oes, transformando o est ado de pur a 

104 Cf. Garcia-Roza, L.A., Freud e o inconsciente, Rio, Jorge Zahar, 1984, 
f&·208-209. 

AE, 22, p.68; ESB, 22, p.94; GW, 15, p.80. 
106Ver: Deleuze, G., Presentation de Sacher-Masoch, Paris, Minuit, 1%7. 
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dispersao das excitac;oes em urn estado de integrac;ao. 
A noc;ao de liga9iio (Bindung) e indissociavel das no
c;oes de investimento colateral (Seitenbesetzung) e de tri
lhamento (Bahnung). A QTJ que atinge urn neur6nio 
tende a distribuir-se atraves das barreiras de contato 
que oferecem menor resistencia, em dire<;ao a descar
ga motora. Eo que Freud vai designar de energia livre. 
Masse urn neur6nio vizinho e investido simultanea
mente, fazendo com que pela proximidade de ambos 
e pela simultaneidade do investimento crie-se algo 
analogo a urn campo de forc;as unificado, a QI'J ao 
inves de se dirigir em direc;ao a descarga, tern seu 
curso alterado em favor de urn investimento colateral 
(Seitenbesetzung). 0 investimento colateral e portanto 
uma inibic;ao do livre escoamento da QI'J, atraves da 
facilitac;ao de uma rede de neur6nios. Trata-se de uma 
diferenc;a nos percursos; se por urn lado (pelo investi
mento colateral) e uma facilitac;ao, por outro e uma 
dificultac;ao ao livre escoamento da QT); dai Freud se 
referir a Bahnung como uma "preferencia do cami
nho" (Wegbevorzugung). 107 

A ligac;ao corresponde a transformac;ao da energia 
livre em energia ligada. Sao essas ligac;oes, anteriores a 
propria vigencia do principio de prazer, que vao cons
tituir urn primeiro esboc;o de organizac;ao a partir do 
Isso: "Essa organizac;ao", escreve Freud, "se chama eu 
[Ich]." 0 eu, portanto, nao eo agente da ligac;ao, mas 
urn efeito dela. Nao ha eu anterior a ligac;ao. 

Sea ligac;ao e uma primeira forma de organiza
c;ao, a jixa9iio ou recalque prima rio e o que vai fornecer 

107 AE, 1, p.345; ESB, 1, p.320;AdA, p.309. 
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os primeiros delineamentos dos lugares psiquicos. A 
ligac;ao e, desta forma, uma s{ntese a priori que opera a 
passagem de urn estado de pura dispersao de excita
c;oes a estados de integrac;ao ou organizac;oes parciais. 
As primeiras ligac;oes sao s{nteses passivas, apenas li
mitam ou impedem o livre escoamento das excitac;oes; 
num segundo momento tornam-se s{nteses ativas, re
petic;oes diferenciais. Essas organizac;oes vao se fazer 
sobre as excitac;oes que ja foram acompanhadas de 
prazer ou de dor e que se tornam elementos de uma 
repetic;ao. 0 eu e o responsavel pela repetic;ao de 
experiencias anteriores ( experiencias de satisfac;ao) ou 
pela inibic;ao da descarga. 

Ao eu resultante das primeiras ligac;oes (sfnteses 
passivas) e ao eu resultante das repetic;oes (sinteses 
ativas), correspondem momentos diferentes e lugares 
diferentes na organizac;ao do sistema 'V· Originalmen
te, o eu consiste no conjunto dos investimentos dos 
neuronios do sistema 'V nucleo, e que procura descar
regar a Qll por urn caminho que conduz a alterac;ao 
interna, isto e, o esforc;o (Drang) em dire<;ao ao alivio 
motor tern como resultado apenas alterac;oes internas 
(expressao das emoc;oes, choro, inervac;ao muscular), 
alterac;oes estas que, por nao implicarem em altera
c;oes no mundo externo, nao resultam no alivio da 
tensao, dado que a estimulac;ao end6gena persiste por 
inao ter sido eliminado o estado de necessidade na 
\fonte corporal atraves do oferecimento do objeto ade
(quado. Neste caso, as alterac;oes internas em nada 
lcontribuem para o alivio da tensao em 'V· Este eu 
originario e o real-Ich (segundo a distinc;ao feita por 
Freud em Pulsiio e destino das pulsi5es). Posteriormente, 
esse eu se amplia e passa a exercer a func;ao de inibic;ao 
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107 AE, 1, p.345; ESB, 1, p.320;AdA, p.309. 
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os primeiros delineamentos dos lugares psiquicos. A 
ligac;ao e, desta forma, uma s{ntese a priori que opera a 
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dos processos psfquicos prirnarios (nao rnais sintese 
passiva, mas sfntese ativa). A partir dos signos de 
qualidade enviados por w, passa a ser urn sistema a 
partir do qual sera possivel 0 pensar discernidor que 
distinguira a representa<;ao-lernbram;a (irnagern do 
objeto de satisfa<;ao) e a representa<;ao-percep<;ao 
(presen<;a real do objeto). 0 eu, assirn arnpliado, passa 
a abranger o sistema 'V pallium, com urna fun<;ao regu
ladora de todo o sistema 'Jf, tornando possfveis os 
processos psiquicos secundarios. 

Esse eu que se forma inicialrnente nao e unificado 
nern unificador, sao eus parciais, sinteses passivas, 
correspondentes as prirneiras liga<;oes efetuadas so
bre excita<;oes dispersas. Esse eu e o real-Ich, "o real 
derradeiro da organizac:;ao psiquica", segundo Lacan. 
0 real-Ich e ainda necessariarnente urn lust-Ich, sendo 
que e nele "que se rnanifestarn os prirneiros esbo<;os 
de organizac:;ao psiquica, isto e, desse organisrno 'V 
que vai ser dorninado pela func:;ao das Vorstellungsre
priisentanzen".108 A retornada por parte de Freud da 
no<;ao de Vorstellung, noc:;ao central no texto de 1891 
sobre as afasias, sera analisada rnais a frente. 

0 eu do Projeto e, pois, essa organizac:;ao de neu
r6nios constanternente investidos, investirnento este 
que consiste na provisao (Vorrat) requerida pela fun
<;ao reguladora que ele desernpenha. Lacan assinala 
que essa func:;ao reguladora exercida pelo Ich pode ser 
consider ada como o "inconsciente ern fun<;ao" 109 ( e 
nao como estrutura). Essa func:;ao de inibic:;ao se exerce 

108 Lacan, J., 0 semimirio, Livre 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.128. 
109Lacan, J., op. cit., p.66. 
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sobre os processos psfquicos prirnarios, dando lugar 
aos processos psiquicos secundarios. 

18. Processos primario e secundario em 'V· 

Virnos que o eu e concebido como urna organiza<;ao 
neuronal interna ao sistema 'V e que e o Vorratstriiger, 
o portador da provisao requerida pela func:;ao secun
daria. 0 eu ern 'V tende a se livrar dos seus investirnen
tos pelo rnetodo da satisfac:;ao, 0 que e possivel na 
rnedida ern que ele interfira nas passagens de Qf), que 
da prirneira vez for am acornpanhadas de prazer ou de 
dor, inibindo 0 reinvestirnento da irnagern rnnernica 
hostil ou rnesrno da irnagern rnnernica de satisfac:;ao, 
caso se trate nao da percep<;ao do objeto mas sirn da 
lernbran<;a do objeto. Essa inibic:;ao pelo eu acontece 
quando urn investirnento colateral impede o livre cur
soda Qf). 

0 que ocorre e o seguinte:l1° quando se da a 
experiencia de satisfac:;ao, tres coisas acontecern no 
interior do sistema 'V: 1) e operada urna descarga; 2) 
produz-se o investirnento de urn grupo de neur6nios 
correspondente a percep<;ao do objeto que produziu a 
satisfac:;ao; 3) chegarn ao 'V pallium inforrna<;oes sobre 
a descarga que se segue a ac:;ao especffica. A partir dai, 
estabelece-se urna facilitac:;ao (Bahnung) entre esses 
investirnentos e os neur6nios do 'V nucleo. A satisfa<;ao 
esta, a partir de entao, ligada tanto a irnagern do objeto 

110 Para o que se segue, cf. Garcia-Roza, L.A., 0 mal radical em Freud, Rio, 
Jorge Zahar, 1990, cap.7. 
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como a imagem do movimento de descarga. Quando 
reaparece o estado de necessidade, ambas as imagens 
sao reinvestidas ou reativadas. Aquilo que essa reati
vac;ao vai produzir e identico a percepc;ao original do 
objeto, sua imagem, s6 que agora o objeto esta ausente. 
0 que vai ser produzido, portanto, nao e a percepc;ao 
do objeto, mas a alucinac;ao do objeto, seguindo-se a 
ela a descarga. 0 resultado evidente eo desaponta
mento e o desprazer. Dai a necessidade de se distin
guir entre imagem-percepc;ao e imagem-lembranc;a. 
Esta e a func;ao do principia de realidade. 

0 principia de prazer nao pode atender a essa 
exigencia, ja que ele regula o equilibria interno do 
aparelho mas nao pode ter uma finalidade adaptativa, 
pois nao dis poe de urn sistema percepc;ao-consciencia, 
nao sendo portanto capaz de distinguir o objeto real 
do objeto alucinado. Para tanto, e necessaria urn prin
cfpio de correc;iio que confira ao aparelho psiquico uma 
eficiencia minima, eficiencia esta que sera dada pelo 
principia de realidade. 

0 sistema que detem a percepc;ao-consciencia e 
o sistema w que fornece ao sistema 'V uma indicac;ao 
de realidade (Realitiitszeichen), urn signa de realidade. 
0 que podemos dizer desde ja e que 0 principia de 
realidade nao diz respeito ao mundo exterior en
quanta tal, mas aos signos que o indicam. Mais ainda, 
o principia de realidade atua no nivel do processo 
secundario regulando o que Freud denominou Not 
des Lebens, necessidade vital. Aquilo que o aparelho 
psiquico nos fornece, seja no nfvel inconsciente, seja 
no nivel consciente, sao signos que, em ultima instan
cia, estao submetidos a func;ao estruturante da lin
guagem. 
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Quando a imagem do objeto e fortemente rein
vestida a ponto de ser reativada alucinatoriamente, 
tambem se produz a mesma indicac;ao de descarga 
que se produz no caso da percepc;ao do objeto externo. 
A tese de Freud e de que isto ocorrera a menos que 
uma inibic;ao por parte do eu impec;a que se produza 
o signo de realidade. E este e o ponto central de sua 
tese. Os signos de realidade, quando provenientes do 
exterior/ produzem-se sempre1 independentemente 
da intensidade do investimento, mas quando ligados 
a estfmulos provenientes do interior do sistema o/1 eles 
somente ocorrem sea intensidade do investimento for 
elevada. Dai a importancia da inibic;ao por parte do 
eu em 'V para que possa h~ver uma diferenciac;ao entre 
percepc;ao e lembranc;a. E o investimento moderado 
do objeto1 por efeito da inibic;ao por parte do eu1 que 
permite reconhecer esse objeto como nao sendo real. 
Se a inibic;ao nao ocorresse, a intensidade do investi
mento seria semelhante a produzida pelo objeto exter
no e a distinc;ao seria impossivel. 

A inibic;ao por parte do eu e o signo de realidade 
fornecido por w permitem a 'V distinguir a imagem
percepc;ao da imagem-lembranc;a. Se o signo de reali
dade encontrar o eu em estado de desejo, tera lugar a 
descarga em direc;ao a ac;ao especifica; se o signo de 
realidade coincidir com urn acrescimo de desprazer, 
ocorrera uma defesa atraves do investimento colate
ral; e se o signo de realidade nao coincidir nem com 
urn estado de desejo, nem com urn acrescimo de des
prazer, en tao o investimento percorrera, sem inibic;ao, 
a cadeia das Bahmmgen. 

Freud denomina processos psfquicos primarios, o 
investimento-desejo que conduz a alucinac;ao e ao 
desprazer resultante, e denomina processos psfquicos 



154 I Introdw;iio a metapsicologia freudiana 

como a imagem do movimento de descarga. Quando 
reaparece o estado de necessidade, ambas as imagens 
sao reinvestidas ou reativadas. Aquilo que essa reati
vac;ao vai produzir e identico a percepc;ao original do 
objeto, sua imagem, s6 que agora o objeto esta ausente. 
0 que vai ser produzido, portanto, nao e a percepc;ao 
do objeto, mas a alucinac;ao do objeto, seguindo-se a 
ela a descarga. 0 resultado evidente eo desaponta
mento e o desprazer. Dai a necessidade de se distin
guir entre imagem-percepc;ao e imagem-lembranc;a. 
Esta e a func;ao do principia de realidade. 

0 principia de prazer nao pode atender a essa 
exigencia, ja que ele regula o equilibria interno do 
aparelho mas nao pode ter uma finalidade adaptativa, 
pois nao dis poe de urn sistema percepc;ao-consciencia, 
nao sendo portanto capaz de distinguir o objeto real 
do objeto alucinado. Para tanto, e necessaria urn prin
cfpio de correc;iio que confira ao aparelho psiquico uma 
eficiencia minima, eficiencia esta que sera dada pelo 
principia de realidade. 

0 sistema que detem a percepc;ao-consciencia e 
o sistema w que fornece ao sistema 'V uma indicac;ao 
de realidade (Realitiitszeichen), urn signa de realidade. 
0 que podemos dizer desde ja e que 0 principia de 
realidade nao diz respeito ao mundo exterior en
quanta tal, mas aos signos que o indicam. Mais ainda, 
o principia de realidade atua no nivel do processo 
secundario regulando o que Freud denominou Not 
des Lebens, necessidade vital. Aquilo que o aparelho 
psiquico nos fornece, seja no nfvel inconsciente, seja 
no nivel consciente, sao signos que, em ultima instan
cia, estao submetidos a func;ao estruturante da lin
guagem. 

0 projeto de 1895 I 155 

Quando a imagem do objeto e fortemente rein
vestida a ponto de ser reativada alucinatoriamente, 
tambem se produz a mesma indicac;ao de descarga 
que se produz no caso da percepc;ao do objeto externo. 
A tese de Freud e de que isto ocorrera a menos que 
uma inibic;ao por parte do eu impec;a que se produza 
o signo de realidade. E este e o ponto central de sua 
tese. Os signos de realidade, quando provenientes do 
exterior/ produzem-se sempre1 independentemente 
da intensidade do investimento, mas quando ligados 
a estfmulos provenientes do interior do sistema o/1 eles 
somente ocorrem sea intensidade do investimento for 
elevada. Dai a importancia da inibic;ao por parte do 
eu em 'V para que possa h~ver uma diferenciac;ao entre 
percepc;ao e lembranc;a. E o investimento moderado 
do objeto1 por efeito da inibic;ao por parte do eu1 que 
permite reconhecer esse objeto como nao sendo real. 
Se a inibic;ao nao ocorresse, a intensidade do investi
mento seria semelhante a produzida pelo objeto exter
no e a distinc;ao seria impossivel. 

A inibic;ao por parte do eu e o signo de realidade 
fornecido por w permitem a 'V distinguir a imagem
percepc;ao da imagem-lembranc;a. Se o signo de reali
dade encontrar o eu em estado de desejo, tera lugar a 
descarga em direc;ao a ac;ao especifica; se o signo de 
realidade coincidir com urn acrescimo de desprazer, 
ocorrera uma defesa atraves do investimento colate
ral; e se o signo de realidade nao coincidir nem com 
urn estado de desejo, nem com urn acrescimo de des
prazer, en tao o investimento percorrera, sem inibic;ao, 
a cadeia das Bahmmgen. 

Freud denomina processos psfquicos primarios, o 
investimento-desejo que conduz a alucinac;ao e ao 
desprazer resultante, e denomina processos psfquicos 



156 I Introduc;ao a metapsicologia freudiana 

secundtirios aqueles possibilitados por un:: born inves
tirnento do eu e que inibern os prirneiros. E irnportante 
notar que essa distin~ao entre processes primaries e 
processes secundarios nao corresponde a distin~ao 
entre inconsciente e consciente. Tanto os processes 
primaries como os processes secundarios aos quais 
Freud se refere aqui sao processes internos ao sistema 
'Jf, sendo, portanto, ambos inconscientes, o que alias e 
assinalado pelo proprio titulo que Freud da ao item 
em questao: "Processo prirnario e secundario em 'V·" 

Duas no~oes corne~arn a ganhar relevo a partir 
deste ponto: a no~ao de Vorstellung (representa~ao) e 
a no~ao de Zeichen (signo). A primeira delas se trans
formara numa das no~oes centrais de A interpretar;fio 
de sonhos, enquanto que a segunda ganha urn estatuto 
especial ja a partir de 1896, na carta 52, ao ser articu
lada as no~oes de inscri~ao (Niederschrift) e de retrans
cri~ao (Umschrift). 111 

19. A coisa (das Ding). 

A introdu~ao do signo de realidade nao resolve inteira
mente o problema da distin~ao entre representa~ao
lembran~a e representa~ao-percep~ao ou, como 
prefere Freud, entre percep~ao (Wahrnehmung) e lern
bran~a (Erinnerung) ou representa~ao (Vorstellung). A 
propria enfase dada a partir de entao a no~ao de 
representa~ao (Vorstellung) e ja urn indise de uma 
mudan~a de registro operada por Freud. E diferente 
falarrnos em neuronios e de investirnento de neuro
nios, e falarmos em representa~oes e investirnento de 

111 Cf. supra, cap. 3. 
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representa~oes. Urna representa~ao e uma irnagem ou 
urn complexo de imagens, e esta passagem para o 
plano da irnagem nao deve ser considerada como uma 
mudan~a apenas terrninologica. 

Virnos que o signo de realidade so pode surgir a 
partir do sish:;ma w, ja que o ego em 'V nao tern acesso 
a realidade. E a partir da percep~ao (Wahrnehmung) , 
que o sistema opera para fornecer a 'V esses indicado- J 
res de realidade. Mas eis que aparentemente se instala / 
urn drculo vicioso, pois aquila que a percep~ao cons-/ 
titui sao representa~oes (Vorstellungen), ou, para ser' 
mais preciso, complexes de imagens. Ora, se temos de 
urn lado as imagens-percepr;fio e de outro lado as ima
gens-lembranr;a, isto e, se em ambos os casos temos 
imagens, como distinguir as prirneiras das segundas? 

Freud nao admite que o processo de subjetiva~ao 
seja de tal ordem que torne impossfvel urn criteria de 
discernirnento entre a experiencia perceptiva e a ex
periencia alucinatoria, enos oferece tres exemplos de 
experiencias nas quais estao presentes sirnultanea
mente a representa~ao-lembran~a decorrente do in
vestimento de desejo e a representa~ao-percep~ao 
decorrente do objeto externo, e de como se processa a 
distin~ao entre elas. 

No prirneiro exemplo, a representa~ao-lembran
~a e a representa~ao-percep~ao coincidem inteiramen
te; no segundo, a representa~ao-lembran~a coincide 
apenas parcialmente com a representa~ao-percep~ao; 
e no terceiro, a representa~ao-lembran~a e a represen
ta~ao-percep~ao nao coincidem em nada. Vejamos o 
que ocorre em cada uma dessas situa~6es.l12 

112 Cf. Garcia-Roza, L.A., 0 mal radical em Freud, Rio, Jorge Zahar, 1990, 
pp.102-103. 
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No primeiro caso, temos uma representac;:ao-lem
branc;:a produzida pelo investimento de desejo que 
coincide com a representac;:ao-percepc;:ao decorrente 
do objeto externo. Como a imagem mnemica e a per
cepc;:ao coincidem inteiramente (supondo-se que isto 
seja possivel), os signos de qualidade (Qualitiitszei
chen) provenientes do sistema(!) dao lugar a repetic;:ao 
da ac;:ao especifica, sem maior trabalho por parte do 
sistema 'V pallium. Convem ressaltar que uma identi
dade perfeita entre dois complexos de representac;:oes 
e urn caso limite, ideal, nao correspondendo possivel
mente a nenhum momento real da experiencia do 
sujeito. 

No segundo caso, que eo mais comum, temos 
uma representac;:ao-percepc;:ao que coincide apenas 
parcialmente com a representac;:ao-lembranc;:a, isto e, 
com o investimento-desejo. Essa situac;:ao implica urn 
julgamento primario concernente a identidade ou 
nao-identidade dos dois complexos neuronicos. Ha
vendo apenas semelhanc;:a e nao identidade, nao e 
seguro iniciar uma descarga. Ha entao uma suspensao 
da ac;:ao, isto e, uma inibic;:ao da descarga, por parte do 
eu, e inicia-se urn processo de pensar, cujo objetivo e 
o reconhecimento do objeto a fim de que possa se dar 
a ac;:ao especifica. 

Como estes investimentos nunca se fazem sobre 
neuronios isolados mas sobre complexos de neur6-
nios,113 podemos representar simplificadamente este 
segundo caso dizendo que a representac;:ao-lembranc;:a 

113 Embora Freud se refira, neste item, a "neur6nios" e "complexos de 
neur6nios", o mesmo raciocfnio pode ser mantido se substituirmos estes 
termos por "imagens" e "complexos de imagens". 
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(investimento-desejo) relaciona-se ao neuronio a + o 
neuronio b, enquanto a representac;:ao-percepc;:ao (in
vestimento-percepc;:ao) relaciona-se ao neuronio a+ o 
neuronio c. Neste caso, diz Freud, o complexo-percep
c;:ao se decompora em duas partes: o neuronio a, que 
permanecera identico, eo neuronio b que e variavel. 
0 neuronio a sera denominado a coisa (das Ding) eo 
neuronio b seu atributo ou predicado. 

0 que Freud esta introduzindo aqui e a coisa (das 
Ding), noc;:ao que durante meio seculo permanecera 
inexplorada pelos seus comentadores e que sera reto
mada por Jacques Lacan em seu Seminario 7.114 Das 
Ding e designada, na primeira referenda que Freud 
faz a ela no Projeto, como a (neuronio a), e apresenta 
alguma semelhanc;:a com o que Lacan designara, mais 
tarde, como objeto a, sem que se tratem, contudo, de 
noc;:oes identicas. 

E no item 16 do Projeto, que tern por titulo "Das 
Erkennen und reproduzierende Denken" (0 discernir eo 
pensar reprodutor), que Freud trata pela primeira vez 
do tema. "Das Erkennen" pode ser aqui traduzido por 
"discernir" ou mais propriamente por "reconhecer", 
pois trata-se do reconhecimento do objeto da ac;:ao 
especifica. 

Retomando a descric;:ao acima, na qual a+ b repre
senta o investimento-desejo e a+c o investimento-per
cepc;:ao, Freud declara que urn juizo primario 
estabelecera a diferenc;:a e ao mesmo tempo a seme
lhanc;:a parcial entre os conjuntos a+b e a+c, sendo que 
o elemento responsavel pela semelhanc;:a e aY5 Con-

114 Cf. Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, caps. IV e 
v. 
115 AE, 1, p.373; ESB, 1, p.345; AdA, pp.334-5. 
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tudo, em outras passagens do Projeto116 ele volta a 
abordar o tema e refere-se ao elemento a, a coisa, como 
o inassimilavet o nao-comparavet o residua que es
capa ao juizo. Se assim e, se a e o irrepresentavel e o 
excluido do pensamento, nao e possivel conceber-se 
urn movimento que, partindo de c, chegue a a. Os 
predicados ou propriedades dos complexos de repre
sentac;:oes dizem respeito a parte variavel do comple
xo (os neuronios b, c, d) e nao ao ingrediente que 
permanece identico (a). E portanto em func;:ao deb, c 
ou d que poderao ser feitas as comparac;:oes entre os 
varios complexos que apresentam urn ponto de inter
sec;:ao (a). 

Nesse complexo-percepc;:ao, cabera a linguagem 
desentranhar a semelhanc;:a entre: 1. 0 nucleo do eu 
(em 'V nzi.cleo) eo elemento perceptivo constante, das 
Ding (em 'V pallium); e 2. entre os investimentos varia
veis do pallium e o elemento perceptivo inconstante. 
Daf se infere que das Ding e comum tanto aos investi
mentos do pallium como aos do micleo, sem ser, no 
entanto, redutivel a urn ou a outro. Das Ding e uma 
konstante Struktur, uma estrutura constante presente 
no estado de desejo e na percepc;:ao, mas sem pertencer 
propriamente a nenhum dos dais. Eo caso, inclusive, 
de se perguntar se das Ding e localizavel no aparelho 
psfquico do Projeto:117 "A coisa e mais facilmente assi
milavel a intersec;:ao vazia de dais conjuntos separa
dos .... " Tomemos o exemplo dado por Freud e 

116 AE, 1, pp.379, 414, 432; ESB, 1, pp.351, 381, 397; AdA, pp.339, 365, 
381. 
117 Cf. Dreyfuss, J.-P., "Remarques sur das Ding dans l'Esquisse", in: 
Littoral n. 6. 

0 projeto de 1895 I 161 

tentemos identificar a que corresponde, nele, o ele
mento a: A imagem mnemic a desejada [pel a crianc;:a] 
e a imagem do seio materna com o mamilo numa 
visao frontat e a primeira percepc;:ao, uma visao late
ral do mesmo objeto sem o mamilo. Na memoria da 
crianc;:a ha uma experiencia, casualmente adquirida 
no ato de mamar: a de que com urn determinado 
movimento de cabec;:a a imagem frontal se converte 
em imagem lateral. A imagem lateral agora percebida 
conduz [a imagem do] movimento da cabec;:a; urn 
ensaio mostra que o equivalente desse movimento 
deve ser executado para se obter a percepc;:ao da visao 
fran tal.118 

No comentario que faz a essa passagem, Drey
fuss observa que nao ha como localizar, no exemplo, 
o elemento a. De fa to, a visao do mamilo corresponde 
ao investimento deb, enquanto que sua invisibilida
de na visao lateral corresponde ao investimento de c. 
A que corresponde a? Nao e a imagem do seio em 
visao frontal nem a imagem lateral; nao e tambem ao 
que ha de comum em todos os angulos de visao 
possiveis do seio. 0 elemento a" eo que hade com urn 
entre o investimento-desejo e todas as imagens do 
seio tais que uma experiencia de satisfac;:ao, unico 
criteria admissivel, pod era ou tera podido seguir" .119 

Dito de outra maneira: das Ding refere-se ao que ha 
de comum a todas as percepc;:5es relativas a presenc;:a 
do Outro, nao se reduzindo a urn componente per
ceptivo·banal.120 

118 AE, 1, p.374; ESB, 1, p.346; AdA, p.335. 
119Dreyfuss, J.-P., op. cit., p.56. 
120ap. cit., p.58. 
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Quando descrevi a experiencia de satisfac;ao 
(item 15), fiz uma rapida referenda a relac;ao entre o 
choro da crianc;:a, entendido como demanda ao Outro, 
e a experiencia do Nebenmensch. E chegado o momento 
de retomarmos o tema. Urn exemplo utilizado por 
Freud do pensar discernidor e o do chamado comple
xo do proximo (Nebenmensch). A situac;:ao que Freud 
descreve e a de urn recem-nascido cujo objeto de 
percepc;:ao e urn outro ser humano - urn proximo 
(Nebenmensch). 121 Foi urn objeto semelhante a este que 
se constituiu como primeiro objeto de satisfac;:ao ( ou 
como primeiro objeto hostil) para o recem-nascido, 
dai revestir-se de interesse por parte do infans e ao 
mesmo tempo como campo privilegiado no qual o ser 
humano aprende a discernir. Mas o objeto original era 
apenas semelhante e nao igual a este agora. 0 comple
xo perceptivo atual apresentara trac;:os novos e incom
paraveis (como os trac;:os faciais, por exemplo) e 
outros que poderao coincidir com as representac;:oes
lembranc;:a do proprio sujeito e semelhantes a lem
branc;:as de movimentos por ele proprio vivenciados 
(movimentos de maos e brac;:os experimentados por 
ele proprio, por exemplo). Suponhamos ainda que 
este proximo de urn grito. A percepc;:ao desse grito 
pode-se associar a lembranc;:a do grito do proprio 
recem-nascido e, portanto, de uma experiencia de dor. 
Desta forma, continua Freud, o complexo do proximo 
se separa em duas partes componentes: uma que se 

121 Dreyfuss (op. cit., p.49) chama aten<;ao para o fa to de que esse 
Nebenmensch nao deve ser identificado com o semelhante, ao pr6xi.mo 
como semelhante. Nada no Projeto permitiria uma identifica~ao doNe
benmensch como uma unidade imaginaria na qual o sujeito reconheceria 
seu semelhante. 
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impoe por uma uniao constante e que se mahtem 
como coisa (Ding), enquanto que a outra parte pode 
ser compreendida ou rastreada pela atividade mne
mica.122 

Lacan nos adverte para nao nos iludirmos quanto 
a natureza da coisa. Nao se trata de algo que por 
permanecer coeso nos informara sobre a qualidade do 
objeto, seus atributos; o Ding e, ao contrario, o que 
nessa experiencia e isolado pelo sujeito como sendo 
estranho.123 Das Ding e o nao-representavel, mas ao 
mesmo tempo, aquilo em torno do qual se organizam 
as representac;:oes (Vorstellungen). Voltando aos nos
sos neuronios a+ b, aquilo que e qualidade ou atribu
to do objeto e que faz parte do investimento do 
sistema 'JI, constituindo as Vorstellungen primitivas, 
diz respeito ao b; o a permanece como estranho, como 
indice de urn exterior irrepresentavel e que nao se 
confunde com a realidade enquanto portadora das 
Qualitiitszeichen. "0 Ding como Fremde, estranho e 
podendo mesmo ser hostil num dado momento, em 
todo caso como o primeiro exterior, e em torno do que 
se orienta todo o encaminhamento do sujeito."124 En
quanto exterior e estranho, das Ding fica fora daquilo 
que e regulado pelo principio de prazer. Das Ding nao 
pertence, portanto, ao espac;o da representac;:ao, nao 
habita propriamente aquilo que Freud designou de 
aparelho psiquico, mas nem por isso deixa de fazer 
presenc;a embora ausente. Isto porque das Ding, pelo 
menos tal como e concebido por Freud no Projeto, nao 

122AE, 1, p.377; ESE, 1, p.348;AdA, p.338. 
123 Cf. Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.68. 
124 Op. cit., p.69. 
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122AE, 1, p.377; ESE, 1, p.348;AdA, p.338. 
123 Cf. Lacan, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, p.68. 
124 Op. cit., p.69. 
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e uma coisa, nem tampouco a propria Coisa disfan;:a
da, travestida de objeto, mas urn vazio ou urn furo, 
indice da coisa. 

Finalmente, temos o terceiro caso de experiencia 
na qual estao presentes simultaneamente a represen
tac;ao-percepc;ao e representac;ao-lembranc;a: e quan
do temos uma representac;ao-percepc;ao que nao 
coincide em nada com a representac;ao-lembranc;a in
vestida. Neste caso, surge urn interesse em discernir 
essa representac;ao-percepc;ao, no sentido de desco
brir urn caminho que conduza, a partir dela, a repre
sentac;ao-lembranc;a. Nesse rastreamento das 
Bahnungen, QfJ segue conexoes que possibilitem, atra
ves de semelhanc;as p_arciais, chegar a identidade pro
curada e a descarga. E essa atividade de rastreamento 
de QfJ que da lugar ao processo de pensamento, par
ticularmente a atividade judicativa. 

20. 0 pensar e a realidade. 125 

Freud dedica tres sec;oes do final da parte I do Projeto 
( assim como quase toda a parte III) a analise do pro
cesso de pensamento. Nelas, sao estudados o pensar 
discernidor ou judicativo eo pensar reprodutor (que abar
ca o recordar, o desejar eo ter expectativas), ambos 
processos secundarios 'V. 

0 ponto de partida para o tema foi dado pela 
questao que discutimos no item anterior: a do discer-

125 A amilise dos itens 16, 17 e 18 da parte I do Projeto, dedicados ao 
estudo do processo de pensamento, niio pode ser feita de forma 
adequada se niio levarmos tambem em conta a parte ill, quase toda ela 
dedicada a analise do processo de pensar. 
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nimento entre representac;5es. Trata-se de, a partir da 
situac;ao perceptiva dada, atingir a situac;ao percepti
va desejada; "a meta e o fim de todos os processos de 
pensamento e produzir urn estado de identidade".126 

Nao se trata da identidade alucinatoria do processo 
primario, caminho direto e rapido para se obter a 
identidade de percepc;ao, mas aquela que resulta da 
decomposic;ao de urn complexo perceptivo provocada 
pela dessemelhanc;a entre o investimento-desejo de 
uma lembranc;a e urn investimento-percepc;ao seme
lhante a ela. Se houvesse identidade entre ambos os 
investimentos, o que ocorreria seria a descarga e nao 
o pensar discernidor ou judicativo. E a dessemelhanc;a 
(ou semelhanc;a parcial) que provoca a inibic;ao por 
parte do eu e da lugar ao trabalho de pensar. 

0 pensar judicativo prepara o caminho para o 
pensar reprodutor, fornecendo-lhe Bahnungen facili
tadoras da identidade procurada. "Se, uma vez con
cluido o ato de pensar, o signo de realidade 
[Realitiitszeichen] se soma a percepc;ao, obtem-se o juizo 
de realidade, a cren9a, alcanc;ando-se assim a meta de 
todo o trabalho./' 127 0 termo empregado por Freud 
como equivalente do juizo de realidade e "cren<;a" 
(Glaube), numa aguda demonstrac;ao de que nao e tao 
deficiente em filosofia como ele proprio declarava ser. 
Todo juizo de realidade traz implicita uma crenc;a 
nessa realidade. A realidade, ou, para ser mais exato, 
o real, nunca e dado. Urn juizo de existencia tern 
sempre o estatuto de uma hipotese. Dai o paradoxa 
do principia de realidade a que se refere Lacan. Real-

126 AE, 1, p.378; ESB, 1, p.349; AdA, p.338. 
127fbid. 
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mente, para fazer funcionar o principia de realidade, 
Freud recorre ao sistema w de neuronios, responsavel 
pel a percep<;ao-consciencia, cuja finalidade e fornecer 
ao sistema 'I' os signos de realidade ou signos de 
qualidade. Assim, aquila que o sistema w fornece ao 
sistema 'I' nao e a realidade ela propria, mas signos de 
realidade. E esse eo paradoxa do principia de reali
dade. Seu ponto de partida sao as informa<;oes envia
das por w, responsavel pela percep<;ao-consciencia. 
No entanto, Freud nos diz tambem que o principia de 
prazer (nao o principia de realidade) se exerce preci
samente sabre a percep<;ao, visando uma identidade 
perceptiva. Se assim e, como sera possfvel distinguir 
quando essa identidade perceptiva se faz de forma 
alucinatoria ou real? A conclusao a que chega Lacan 
e de que a caracteristica fundamental do aparelho 
psiquico e que ele esta feito nao para satisfazer a 
necessidade, mas para alucina-la. 0 principia de rea
lidade, enquanto principia de corre<;ao, nao corrige o 
mundo interno em rela<;ao ao mundo externo, mas 
corrige o mundo interno em rela<;ao a ele proprio.128 

Esta conclusao, se radicalizada, entraria em cho
que com a afirma<;ao de Freud de que o processo de 
subjetiva<;ao nao pode ser de tal ordem que torne 
impossivel urn criteria de discernimento entrepercep
<;ao e alucina<;ao. Mesmo que o principia de realidade 
tenha essa caracteristica paradoxa! apontada por La
can, e necessaria que alga interno a subjetividade 
funcione como indice de uma realidade externa. E esse 
"alga" que fani com que o juizo de realidade seja 

128 Lacan_ J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar,1988, pp.43-44. 
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acompanhado ( ou mesmo fundado) numa crenc;:a. Das 
Ding, enquanto vazio, furo na subjetividade, funciona 
como indice da exterioridade. "0 que chamamos coi
sas [Dinge] sao restos que se subtraem do pensar judi
cativo" ,129 e exatamente porque escapam a apreciac;:ao 
judicativa, porque isolados na experiencia subjetiva e 
permanecerem como alga estranho (Fremde), e que se 
constituem como fndice do primeiro exterior. 

Urn outro indice da exterioridade sao os signos 
de qualidade (Qualitiitszeichen) "que sao tambem sig
nos de realidade objetiva [Realitiitszeichen]" P 0,0s sig
nos de qualidade sao signos de descarga em w e sua 
fun<;ao e precisamente servirem para distinguir OS 

investimentos-percep<;ao dos investimentos-desejo. 
Ja vimos que estes signos sao enganosos, como alias o 
sao todos os signos, mas o fato de serem portadores 
de ambigiiidade nao elimina sua fun<;ao de signos de 
realidade. 0 engano e indissociavel da relac;:ao que 
mantemos com a realidade externa. Tentar elimina-lo 
corresponderia a estabelecermos uma relac;:ao direta, 
sem mediac;:ao alguma, sem a mediac;:ao ate mesmo da 
linguagem, com a exterioridade da coisa em si. Isto e 
impossivel, alem de implicar na propria destruic;:ao da 
psicanalise. 0 engano nao e urn acidente incomodo 
como qual a psicanalise tern que conviver, mas aquila 
que constitui seu proprio ponto de partida e que 
permanece como nucleo essencial de sua pratica. Se 
nao se trata de elimina-lo, cabe entao ao sujeito pro
ceder a retificac;:oes sucessivas de modo a atender, 
minimamente, ao Not des Lebens, a necessidade vital 

129 AE,l, p.379; ESB, l, p.351;AdA, p.339. 
130 AE, 1, p.419; ESB, 1, p.385; AdA, p.374. 
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que Freud faz intervir no nivel do processo secunda
rio como que para impedir o fracasso total do princi
pia de realidade. 

Talvez fosse o caso de fazermos urn pequeno 
parenteses destinado a urn esclarecimento terminol6-
gico.131 De que realidade se trata quando Freud fala 
em "principia de realidade"? Nao se trata da realidade 
psfquica, posto que esta vai designar, mais tarde, a 
realidade do inconsciente, do desejo e de suas fanta
sias, e e precisamente a diferenc;:a entre o desejo e suas 
fantasias, por urn lado, e o que se apresenta como 
objeto da percepc;:ao, de outro, o que Freud esta pro
curando estabelecer com os signos de realidade. Uma 
coisa e a realidade psiquica, que vai ser considerada 
como a Wirklichkeit, a verdadeira realidade (para a 
psicanalise), outra e a realidade extenza, entendida esta 
como correlato da consciencia, como o mundo tal 
como e percebido por n6s na experiencia imediata. E 
desta realidade, realidade externa, que Freud nos fala, 
no inicio de sua construc;:ao te6rica, quando opoe prin
cipia de prazer e principia de realidade. 

Voltemos a questao principal: o pensar discerni
dor ou judicativo e o pensar reprodutor. Estavamos 
vendo como opera o pensar discernidor, que Freud 
entende como preparat6rio ao pensar reprodutor. 
Trata-se da decomposic;:ao do complexo perceptivo no 
sentido de se distinguir a percepc;:ao da representac;:ao 
( ou, numa outra terminologia, distinguir a represen
tac;:ao-percepc;:ao da representac;:ao-lembranc;:a), sendo 

131 De qualquer forma, remeto o leitor ao meu livro 0 mal radical em Freud 
(Rio, Jorge Zahar, 1990), cap. 7: "A realidade eo princfpio de realidade", 
onde esta questao e tratada mais extensamente. 
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que essa distinc;:ao sera possibilitada pelos signos de 
qualidade que sao tambem signos de realidade. Sao 
estes signos que vao indicar para \if que se trata de 
uma percepc;:ao. Esse mecanismo, ao qual Freud da o 
nome de atenc;fio psfquica, opera da seguinte forma. 

0 investimento-desejo da-se no nivel do \if micleo, 
enquanto que o investimento-percepc;:ao situa-se no 
nfvel do \if pallium. 0 sistema \if pallium guarda as 
imagens mnemicas dos objetos externos percebidos 
assim como guard a as imagens motor as das descargas 
efetuadas pela ac;:ao especffica. Entre estas imagens e 
o estado de tensao no \if micleo, formam-se elos asso
ciativos atraves de Bahmmgen facilitadoras decorren
tes da vivencia de satisfac;ao. Quando os neur6nios do 
\if micleo sao reinvestidos a partir de fonte end6gena, 
o \if pallium investe as representac;oes-lembranc;:a dos 
objetos queanteriormente produziram satisfac;ao. 

Uma tensao interna ao \if micleo, caracterizando 
urn estado de desejo, tern portanto como consequen
cia o investimento da representac;:ao do objeto deseja
do (Wzmsch- Vorstellzmg). Essa tensao de a petite 
(Wunsch) tern sua origem (e modelo) na vivencia de 
satisfac;:ao da qual e uma repetic;:ao. Trata-se, porem, 
de uma repetic;:ao e nao de uma percepc;ao. 0 que e 
investido e a representac;:ao-lembranc;:a do objeto e nao 
a representac;:ao-percepc;:ao do objeto. Essa representa
c;:ao-lembranc;:a nao pode ser investida com a mesma 
intensidade que a representac;:ao-percepc;:ao, sob pena 
de nao ser possivel a distinc;:ao entre objeto percebido 
e objeto alucinado. Mas para que a representac;:ao nao 
seja investida com a mesma intensidade que a percep
c;:ao, e necessaria que algo informe o eu em \if, para que 
ele possa inibir a descarga ate que se estabelec;:a a 
distinc;:ao entre objeto real e objeto alucinado. Se em 
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seguida ao investimento da Wunsch- Vorstellung da-se 
uma percepc;ao que e identica a representac;ao, essa 
percepc;ao encontra os neur6nios pre-investidos pelo 
desejo. Neste caso, a descarga pode ocorrer sem risco 
de frustrac;ao. Suponhamos porem que a percepc;ao 
coincida com a representac;ao apenas em parte, isto e, 
que elas nao sejarn iguais mas apenas semelhantes. 
Essa diferenc;a parcial prod uz, por parte do eu, uma 
inibic;ao da descarga, dando lugar ao processo de 
discernimento entre as representac;oes. Este eo pensar 
discernidor ou judicativo, e seu objetivo e produzir 
urn estado de identidade de percepc;ao. 

A atenc;ao psiquica nao opera apenas com repre
sentac;oes que apresentam algum grau de semelhanc;a, 
ela estabelece tambem urn estado de expectativa vol
tado para quaisquer representac;oes-percepc;ao, serne
lhantes ou nao ao investimento-desejo, para, atraves 
de urn rastrearnento dessas representa<;iSes, encontrar 
alguma que coincida corn a desejada. Esta e a caracte
ristica do pensar reprodutor. 

0 mecanisrno da atenc;ao psiquica deve estar sern
pre voltado para os signos de qualidade, pois sao eles 
que vao servir de indicac;ao para a distinc;ao entre a 
representac;ao-percepc;ao e a representac;ao-lembranc;a 
( ou representac;ao-fantasia, como a denomina Freud). 

21. 0 processo de pensar e a linguagem. 

Freud retoma, sob a rubrica "associac;ao da fala" 
(Sprachassoziation),132 o ponto de vista exposto no texto 

132 AE, p.413; ESB, p.379; AdA, p.364. 
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sobre as afasias, de 1891, quanto a importancia e o 
papel desempenhado pela linguagem nos processos 
animicos, sendo que agora, no texto de 1895, este 
papel ganha relevo na distinc;ao entre os processos 
inconscientes e os processos conscientes. 

Ao apresentar, no texto sobre as afasias, o apare
lho da linguagem, Freud o descreve como uma trama 
de tecido cortical no interior do qual se dao represen
tac;oes e associac;oes, representac;oes-palavra (Wort
vorstellungen) que incluem, alem da imagem da escrita 
e da leitura, a imagem acustica da palavra e a imagem 
motora a ela associada. J/Para a psicologia", escreve 
ele, JJ a unidade da func;ao de linguagem e a palavra, 
uma complexa representar;iio que se apresenta cornpos
ta de elementos acusticos, visuais e cinestesicos" (a 
imagem acustica, a imagern visual de letras, a imagem 
motora da linguagem e a imagem rnotora da escritu
ra).133 Mas a representac;ao-palavra nao e urn processo 
isolado, ela se articula a representar;iio-objeto (Objekt
vorstellzmg), sendo que e dessa articulac;ao que ela 
retira seu significado.U4 Tal como a representar;iio-pala
vra, a representar;iio-objeto e tambern urn complexo as
sociativo envolvendo representac;oes visuais, 
acusticas, tateis, cinestesicas e outras. 

No Projeto, o tema e retomado a prop6sito da 
Sprachassoziation, da associac;ao da fala. Nao se trata 
rnais de definir urn aparelho, o "aparelho da lingua
gem", mas de definir, no interior do aparelho psiqui
co, o papel da linguagem e sua articulac;ao com o 
processo de pensamento. 

133freud, S., Contribution ala conception des aphasies, Paris, PUF, 1987, p. 
105. 
134 Freud, S., op. cit., p.70. 
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132 AE, p.413; ESB, p.379; AdA, p.364. 
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No item anterior, foi descrito o mecanisme da 
aten<;ao psiquica, mecanisme que possibilita atraves 
do signo de qualidade a distin<;ao entre a representa
<;ao-percep<;ao e a representa<;ao-lembran<;a. A aten
<;ao psiquica e urn mecanisme 'V que estabelece urn 
estado de expectativa voltado para aquelas percep
<;6es que coincidem apenas parcialmente ou simples
mente que nao coincidem com os investimentos
desejo. Este mecanisme e de extrema importancia par
que e ele que vai possibilitar que encontremos, dentre 
as rnultiplas percep<;oes que ocorrem, aquela que e 
desejada. Para isto concorre o signo de qualidade. 

Ja vimos que os signos de qualidade sao, em 
ultima instancia, indica<;oes de descarga motora (que 
por sua liga<;ao com a percepc;ao passam a ser nao 
somente signo de qualidade mas tambem signo de 
realidade). Freud pergunta se apenas a percep<;ao e a 
descarga a ela relacionada sao capazes de fornecer 
signos de qualidade, ou se ha algum outro tipo de 
descarga, nao ligada a percep<;ao, mas que tambem 
seja capaz de funcionar como indicadora de qualida
de. E a resposta e afirmativa: trata-se dos signos de 
descarga lingiiistica (Sprachabfuhrzeichen)Y5 

0 sistema 'V nao tern acesso direto a realidade 
externa, no entanto, guarda a memoria de toda in
fluencia externa atraves dos diferenciais de facilita
<;aoj dificultac;ao, isto e, atraves da trama das 
Bahnungen no interior do sistema. Ja vimos, acima, a 
importancia do mecanisme de atenc;ao quanto ao ras
treamento, nessa trama, das representac;oes que con-

135 AE, 1, p.414; ESB, 1, p.380; AdA, p.365. 
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duzirao a identidade perceptiva, permitindo a descar
ga. Os signos de descarga lingz'Hstica sao mais urn instru
mento, alem dos signos de qualidade fornecidos por 
w, para que possa se dar a a<;ao especffica sem risco de 
frustra<;ao. A inervac;ao da fala e urn caminho de 
descarga para 'f', importante na regulac;ao do equili
bria de Qf1. E ela que conduz a altera<;ao interna (o 
choro, por exemplo), unica forma de descarga en
quanta nao se descobre o caminho para a a<;ao especi
fica. Embora a altera<;ao interna seja, no caso do bebe, 
uma resposta inadequada, ja que nao conduz ao ali
mente (no caso da fome), ela tern a fun<;ao secundaria 
de atrair a aten<;ao do proximo para o estado de anseio 
da crian<;a. Enquanto forma de comunicac;ao, o choro 
inclui-se, desta maneira, entre as forrnas de a<;ao espe
dficaP6 

22. 0 pensar discernidor. 

Ja foi vis to que a Q dos objetos externos nao se expres
sa em 'V atraves de QrJ psiquica, isto e, nao ha urna 
relac;ao direta entre a intensidade do estimulo externo 
e a intensidade do efeito psfquico. A Q externa se 
expressa em 'V por complexao. E gra<;as a este meca
nisme que as Q externas intensas sao mantidas afas
tadas de 'V· Mas o sistema 'Vesta tarnbem em contato 
com as Q endogenas, e contra estas nao ha a mesma 
prote<;ao do aparato de para-excitac;oes presente em 
<p. Resulta dai que urn estfmulo endogene pode inves-

136Ibid. 
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tir uma representac;:ao em 'V com uma intensidade 
igual a resultante do objeto externo, o que torna im
possivel a \jf distinguir a imagem-lembranc;:a do objeto 
da imagem-percepc;:ao do objeto, pois o sistema \jf nao 
tern acesso a realidade externa. A distinc;:ao entre as 
duas imagens sera possivel apenas atraves dos signos 
de qualidade enviados pelo sistema w, este sim, res
ponsavel pela percepc;:ao-consciencia. Como os signos 
de qualidade normalmente sao provenientes da per
cepc;:ao, o sistema \jf pode, como auxilio do mecanismo 
da atenc;:ao, operar a distinc;:ao entre a imagem-percep
c;:ao e a imagem-lembranc;:a. Essa distinc;:ao se faz pela 
associac;:ao que o mecanismo da atenc;:ao psiquica es
tabelece entre o signo de qualidade e a imagem-per
cepc;:ao (e nao a imagem-lembranc;:a). Alem dos signos 
de qualidade provenientes do sistema w, existem tam
bern os "signos de descarga lingi.listica" ( Sprachab
fuhrzeichen) decorrentes da associac:;:ao da fala 
(Sprachassoziation), os quais tambem funcionam co
mo indicadores para o pensar discemidor (ou pensar 
observador). 

No sistema \jf, formam-se associac;:oes entre os 
neuronios que servem a representac;:ao-objeto e os 
neuronios que servem a representac;:ao-palavra. Essas 
associac;:oes se estabelecem primeiramente entre os 
neuronios 'V e os neuronios correspondentes a ima
gem acustica da palavra, a qual, por sua vez, esta 
intimamente associada a imagem motora da palavra. 
0 conjunto dos neuronios que formam a representa
c;:ao-palavra (incluindo a imagem acustica, a imagem 
motora, etc.) constitui-se como urn complexo fechado, 
de modo que a excitac;:ao, tendo alcanc;:ado a imagem 
acustica, passa facilmente desta ultima para a ima
gem-palavra e para a descarga. 

0 projeto de 1895 I 175 

Se no interior do sistema \jf se estabelece uma 
associac;:ao entre as imagens sonoras (nao necessaria
mente lingi.listicas) com a imagem acustica da palavra 
e desta com a imagem motor a, prod uz-se urn signa de 
descarga lingzlfstica. Como os signos de qualidade nada 
mais sao do que informac;:oes de descarga, os signos 
de descarga linguistica funcionam tambem como sig
nos de qualidade (ou de realidade). 

Ha, contudo, uma diferenc;:a entre os signos de 
qualidade enviados de w para \jf, e esses signos de 
qualidade decorrentes da descarga da linguagem. En
quanto os primeiros sao signos da realidade externa, 
os segundos sao signos de realidade do pensar, isto e, 
signos da realidade psiquica. Disto nao resulta, po
rem, uma superioridade indiscutivel dos primeiros 
sobre os segundos. Os signos de qualidade enviados 
pelo sistema w sao signos, portanto, dotados da ambi
gi.lidade inerente a qualquer signo que nao seja natu
ral. Urn sistema que funcione nao em contato direto 
com a realidade externa mas que e guiado por signos 
de realidade, esta tao sujeito ao falseamento dessa 
realidade externa e sua possivel confusao com a rea
lidade interna (psfquica) como qualquer outro. A 
questao nao esta no sistema 'V operar ou nao com 
signos de realidade, mas em quais signos atendem 
melhor as exigencias do aparelho psiquico. 

0 pensar discernidor e Uffi pensar explorador I 
desinteressado, sem finalidade pratica. Seu objetivo e, 
a partir de urn investimento-percepc;:ao, explorar as 
possibilidades associativas que dele decorrem. Nao se 
trata de urn pensar pratico com fins adaptativos, mas 
urn processo investigador. Nele, o mecanismo da 
atenc;:ao psiquica esta voltado para os signos de des
carga do pensar que sao signos de linguagem. Dife-
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rentemente do processo de expectativa, no qual a 
atenc;ao esta voltada para os investimentos-desejo, no 
pensar discernidor o eu tern o mecanismo da atenc;ao 
voltado para as percepc;oes, sobre as quais vai incidir 
seu investimento. 

0 processo se da da seguinte forma. U m neuronio 
de percepc;ao e hiperinvestido.137 A Q proveniente da 
realidade externa (assim como a QTJ psfquica) segue 
os caminhos facilitados investindo novos neuronios. 
Esse processo associative faz com que sejam investi
dos neuronios cada vez mais distantes daquele corres
pondente a percepc;ao inicial, de tal modo que ao final 
do processo serao investidas varias imagens mnemi
cas que ficarao associadas a imagem-percepc;ao que 
deu inicio ao processo. Se uma dessas imagens mne
micas for, por sua vez, investida pela atenc;ao 'Jf, repe
te-se o processo e novos caminhos associativos serao 
percorridos pela excitac;ao, resultando no investimen
to de uma nova imagem mnemica. Se nesse percurso 
da QTJ forem despertados, em decorrencia do processo 
associative, signos de qualidade lingiiisticos (signos 
de alterac;ao interna), o percurso associative torna
se consciente; caso nao se produzam signos de qua
lidade, a associac;ao se faz automaticamente, se
guindo os investimentos do eu em 'V· Este e, segun
do Freud, o pensar comum (nao anormal) ou o pensar 
inconsciente. 

0 pensar discernidor (inconsciente) nao pode, 
contudo, prescindir dos signos de qualidade, pois sao 
eles que garantem a integridade do processo associa-

137Freud explica o processo com um Unico neur6nio e nao com comple
xos de neur6nios para simplificar a exposi~ao. 
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tivo. Na verdade, o eu dificilmente poderia se colocar 
na situac;ao de mero "investigador" (Forschens). Em 
seu trabalho de explorac;ao ou investigac;ao, ele se 
defronta tambem com investimentos-desejo que in
fluenciam o curso associative, interferindo no proces
so explorat6rio e produzindo como resultado uma 
informac;ao falsa das percepc;oes. 0 eu tern, portanto, 
que evitar esses desvios decorrentes do investimento
desejo, e isto somente e possfvel se ele dirigir o meca
nisme da atenc;ao para os signos de descarga 
lingiifstica que sao signos de realidade do pensar e 
nao signos da realidade externa. "0 pensar acompa
nhado do investimento dos signos de realidade obje
tiva do pensar 1 0U signOS de lingua gem, e en tao a 
forma mais elevada e segura do processo de pensar 
discernidor ."138 

23. 0 pensar pratico. 

0 pensar pratico e uma outra modalidade do pensar, 
que se distingue da anterior por nao ser uma investi
gac;ao desinteressada, mas por ter urn fim pratico, 
intencional. 

No pensar pratico, o ponto de partida e urn inves
timento-desejo que e retido, enquanto que simulta
neamente o mecanismo da atenc;ao psfquica e voltado 
para urn investimento-percepc;ao. Strachey pretende 
ver, nesta modalidade de pensar descrita por Freud, 
urn parentesco com o modo de proceder da associac;ao 

138 AE, 1, p.422; ESB, 1, p.388; AdA, p.372. 
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23. 0 pensar pratico. 
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gac;ao desinteressada, mas por ter urn fim pratico, 
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para urn investimento-percepc;ao. Strachey pretende 
ver, nesta modalidade de pensar descrita por Freud, 
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138 AE, 1, p.422; ESB, 1, p.388; AdA, p.372. 
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livre1 na qual1 por exemplo1 urn elemento onirico e 
retido como ponto de partida1 enquanto outra parte 
do psiquismo se lan<;a num fluxo de associa<;6es.139 

Aqui1 o objetivo visado nao e a explora<;ao desin
teressada1 mas a identidade.140 Urn exemplo do pensar 
pnitico eo estado de expectativa1 embora ele possa se 
dar de antemao1 sem esperar pelo estado de expecta
tiva.141 Eis o mecanismo pelo qual opera. Urn estado 
de tensao interno ao eu tern como conseqi.iencia o 
investimento do objeto desejado. Se essa representa
<;ao (V)142 for investida intensamente1 ela pode ser 
confundida com uma percepc:;:ao1 o que daria lugar a 
uma descarga motora como conseqi.iente desaponta
mento ja que o objeto externo estara ausente. Ja vimos 
que a inibi<;ao da descarga, por parte do eu, ocorrera 
na medida em que ele receba signos de qualidade 
informando sobre o carater de realidade ou nao da 
representat;ao. Se o eu inibe a descarga (porq ue se 
trata de uma representat;ao-desejo e nao de uma per
cepc:;:ao )1 permanece o estado de tensao no eu. A tensao 
no eu cria urn estado de expectativa, a atenc:;:ao psiqui
ca, voltado para as percepc:;:oes que coincidam total
mente ou parcialmente com o investimento-desejo 
(is toe, com a representac:;:ao-desejo ). Admitamos, ago
ra/ juntamente com esse estado de tensao no eu, uma 

139 4E, 1, p.424n; ESB, 1, p.390n. 
140 E importante assinalar que a identidade buscada no pensai:, seja ele 
observador, pratico ou te6rico, e urna identidade de pensamento e nao uma 
identi!Llde perceptiva. A distin<;ao entre essas duas formas de identidade 
sera abordada mais extensamente por Freud em A interpreta~iio de sonhos, 
caf1tulo 7, item E: "0 processo primario e o processo secundario". 
14 AE, 1, p.432; ESB, 1, p.396; AdA, p.380. 
142 Vorstellung. 
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percep<;ao (\1\7) 143 semelhante (e nao totalmente igual) 
a representac:;:ao-desejo. Neste caso, a percepc:;:ao en
contrara os neuronios pre-investidos pelo desejo

1 
so

bretudo aqueles neuronios nos quais se da a 
coincidencia entre a percepc:;:ao ("') e a representac:;:ao 
(V). Se V e W fossem iguais1 ocorreria a descarga; 
como nao sao exatamente iguais1 a diferenc:;:a entre 
ambas da origem ao processo de pensar, que chegara 
ao seu fim quando for descoberto o caminho (Bah
nung) pelo qual os investimentos-percepc:;:ao forem 
convertidos em investimentos-representac:;:ao, isto e, 
quando for alcanc:;:ada a identidade. 

Freud assinala que o caminho que conduz a iden
tidade nao e necessariamente o mais facilitado, mas 
aquele que sera constitufdo pelos investimentos cola
terais. Resumidamente, seria o seguinte:144 V e are
presenta<;ao-desejo, e Wa percept;ao a ser perseguida. 
A aten<;ao ps:iquica voltada para W deveria fazer com 
que a Q proveniente do sistema cp, flufsse deW para 
o neuronio a, mais facilitado, e de a para os neuronios 
b, c e d1 em ordem de facilitat;ao. No entanto, se o 
neuronio d estiver proximo de V, pode acontecer de 
o caminho da Q ser nao em dire<;ao a b ou c, mas em 
diret;ao ad, e do neuronio d para V, por investimento 
colateral. Dada a proximidade entre de V, forma-se 
uma ligat;ao d-V, eo caminho final passa a ser W-a-d
V, caminho buscado como sen do o da identidade 
W-V. Urn investimento colateral pode, dessa forma, 
alterar a tendencia de Qrr a seguir os caminhos de 
melhor facilitat;ao. 

143 Wahrnehmung. 
144 AE, 1, p.425; ESB, 1, p.390; AdA, p.374. 
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Freud admite que nesse processo do pensar pra
tico, tenha Iugar nao apenas urn decurso da Q'l deW 
a V, mas tambem urn fluir de QfJ a partir de V. A 
diferen<;a estaria em que o caminho a partir de V e 
conhecido e fixo, enquanto o caminho que parte deW, 
passando por a, precisa ser descoberto. No decorrer 
do processo, for am inervadas (por liga<;ao) imagens
motoras, sem que no entanto tenha ocorrido a descar
ga (precisamente porque estas imagens-motoras 
for am investidas por liga<;ao e nao por facilita<;ao ). 
Desta forma, o processo do pensar chegou a identida
de, sem sofrer nenhuma modifica<;ao decorrente da 
aten<;ao ou da realidade objetiva. Ele partiu de uma 
representa<;ao e, mesmo depois de consumado nao 
levou a a<;ao, mas produziu urn saber pratico que po
dera ser utilizado quando se apresentar a situa<;ao 
real-o bjeti va.145 

24. 0 pensar reprodutor ou rememorativo. 

0 pensar reprodutor ou rememorativo pode ser con
cebido como urn caso particular ou urn desdobramen
to do pensar pratico. Neste ultimo, uma imagem
percep<;ao foi perseguida como imagem mnemica, 
sendo que neste processo o papel desempenhado pe
los signos de qualidade e reduzido. Tanto quanto o 
pensar pratico, o pensar reprodutor ou rememorativo 
e condi<;ao previa do pensar crftico. 

0 pensar reprodutor tern tambem uma finalidade 
pratica que, enquanto tal, e semelhante a do pensar 

145 AE, 1, p.427; ESB, 1, p.392; AdA, p.376. 

0 projeto de 1895 I 181 

pratico propriamente dito: trata-se de alcan<;ar a iden
tidade. Volto a lembrar, aqui, que a identidade busca
da no processo de pensar, e uma identidade de pen
samento e nao uma identidade perceptiva (caracteristica 
do processo primario). Enquanto nesta ultima trata-se 
de uma identidade com a vivencia de satisfa<;ao e a 
conseqiiente descarga, no pensar em geral trata-se de 
urn rodeio, urn caminho indireto, da lembran<;a de 
satisfa<;ao ao investimento identico dessa mesma lem
bran<;a. "0 pensar tern que interessar-se entao pelos 
caminhos que conectam entre si as representa<;oes, 
sem se deixar extraviar pelas intensidades destas."146 

0 pensar, enquanto tal, implica uma suspensao da 
a<;ao motora, o que nao quer dizer que ele nao possa 
ser uma prepara<;ao para a a<;ao. 

0 pensar reprod utor segue o caminho in verso do 
pensar pratico, na medida em que seu objetivo ere
troceder ate uma percep<;ao (ao inves de partir da 
percep<;ao), e, a diferen<;a do pensar pratico, ele nao 
tern urn objetivo determinado ( o que o a proxima do 
pensar discernidor), alem de recorrer amplamente aos 
signos de qualidade. 

Nesse caminho recorrente, o pensar reprodutor 
se depara com vinculos intermediaries ate entao in
conscientes e que nao haviam deixado signos de qua
lidade, embora estes surjam posteriormente. Freud 
ve, neste fato, urn indicativa de que o pensar, inde
pendentemente dos signos de qualidade, deixou suas 
marcas, vestigios do pensar e nao signos de qualida
de. A reprodutibilidade dos processos de pensar nao 

146 AE, 5, p.591; ESB, 5, p.640; GW, '1/3, p.607. 
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146 AE, 5, p.591; ESB, 5, p.640; GW, '1/3, p.607. 
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depende, pois, dos signos de qualidade, mas das 
marcas que ele deixa, marcas estas que sao mais 
fortes quando se referem ao resultado do processo 
de pensar do que quando se referem as suas etapas 
intermediarias.147 

25. Os sonhos. 

Dentre os processos primarios em o/1 Freud concede 
particular importancia aqueles que ocorrem durante 
o dormir, quando ha uma diminuic;ao das necessida
des organicas e uma enorme reduc;ao dos estimulos 
externos a ponto de tornar superflua a func;ao secun
daria do eu. 0 sonho e o exemplo privilegiado de 
processo primario, sobretudo quando se leva em con
ta a afirmac;ao de Freud, no Projeto, segundo a qual 11 os 
mecanismos patologicos revelados pela analise nas 
psiconeuroses guardam a maxima semelhan<;a com os 
processos oniricos" .148 

A precondic;ao essencial do sono e a reduc;ao da 
carga de excitac;ao endogena em 'V· A crianc;a dorme 
quando nao esta atormentada por nenhuma necessi
dade ou por algum estimulo externo. Assim como ela 
adormece depois da mamada, o adulto tambem ador
mece post coenam et coitum (depois da refei<;ao e da 
copula). II A condic;ao do dormir, entao, e a diminuiriio 
da carga end6gena no nucleo 'V"149 a ponto de tornar 
desnecessaria a intervenc;ao da func;ao secundaria. 

147 AE, 1, p.428; ESB, 1, p.393; AdA, p.377. 
148 AE, 1, p.381; ESB, 1, p.352; AdA, p.341. 
149fbid. 
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Durante o dormir, o individuo se encontra o mais 
proximo possivel do estado ideal de inercia, sendo 
aliviado de grande parte de sua reserva de QfJ. Como 
0 eu e 0 portador desse reservatorio (que e requerido 
pel a func;ao secundaria), e de se supor que o que torna 
possivel 0 dormir e a descarga do eu, dando lugar ao 
predominio dos processos psiquicos primarios.150 

Durante o sono, o eu nao se ve livre de toda QfJ ar
mazenada, nao ha urn esvaziamento total da provisao 
(Vorrat), mas sim urn encolhimento do eu atraves do 
recolhimento de grande parte de seus investimen
tos, os quais serao restabelecidos com o despertar. 
"Se a descarga do eu fosse completa, dormiriamos 
sem sonhos. "151 

0 que ocorre durante o dormir eo sonhar e urn 
recolhimento dos investimentos do eu e nao, evidente
mente, urn desaparecimento dos trac;os mnemicos ou 
das Vorstellungen. Aquilo que constitui a memoria em 
'V nao e perdido, nem no dormir, nem em nenhum 
outro processo psiquico normal. Assim como durante 
a vigilia o eu pode dirigir seu mecanismo de atenc;ao 
para determinadas representac;oes, o que significa in
vestir essas representac;oes, durante o dormir e no 
sonho, o eu recolhe esses investimentos, ja que o me
canismo da atenc;ao torna-se desnecessario. Com a 
supressao do investimento por parte do eu e do me
canismo da atenc;ao, a excita<;ao proveniente de fonte 
endogena, ao inves de percorrer o caminho da descar
ga motora (que esta barrado), fica livre para o que 
Freud chama de compulsao a associar (Assoziations-

150 AE, 1, p.382; ESB, 1, p.353; AdA, p.342. 
151AE, 1, p.384; ESB, 1, p.355;AdA, p.344. 
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zwang). Assim, se durante o estado de sono o investi
mento de 'V a partir de cp e extremamente reduzido 
(dada a redw;ao dos estimulos externos), o que reduz 
a fun<;ao do eu, ha porem uma exuberancia dos pro
cesses primarios em 'Jf, cuja expressao eo sonho. 

Freud apresenta no Projeto seis caracteristicas que 
distinguem o processo onirico: 

1) Os sonhos sao desprovidos de descarga moto
ra; nele, estamos como que paralisados. Essa primeira 
caracteristica decorre da ausencia de pre-investimen
to espinal pela cessa<;ao de descarga de cp, e nao e 
consider ada por Freud como uma caracterfstica essen
cia! do sonho. 

2) As conexoes oniricas nos aparecem como ab
surdas, contradit6rias ou estranhamente loucas. Es
sas caracteristicas sao explicadas por Freud como 
decorrentes da compulsao a associar (Assoziations
zwang) e a falta de investimento do eu em 'V pallium 
que e 0 responsavel pela inibi<;ao dos processos pri
maries. Esta ideia (da Assoziationszwang) aparece 
pela primeira vez nos Estudos sobre a histeria152 a pro
p6sito da aparente falta de sentido ou do carater 
contradit6rio dos sonhos, e ressurge no Projeto para 
expressar o fato de que no sonho os investimentos 
presentes entram todos em conexao, simultaneamen
te, dando como resultado o carater confuso do sonho 
manifesto. 

3) As representa<;5es onfricas sao de carater alu
cinat6rio. Por carater alucinat6rio devemos entender 

152AE, 2, p.88n; ESB, 2, p.%n. 
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aqui o fato de que as representa<;5es oniricas desper
tam a consciencia (com qualidade de percep<;ao) e sao 
acompanhadas de cren<;a. Freud concede grande im
portancia a alucina<;ao do desejo onirico, sendo que 
posteriormente vai articular o carater alucinat6rio do 
sonho como conceito de regressao.153 0 que Freud nos 
apresenta no Projeto e ja urn esbo<;o da no<;ao de regres
siio, esbo<;o este que sera substancialmente modificado 
a partir de A interpretac;iio de sonhos. No Projeto, ele 
explica o carater alucinat6rio dos sonhos pela inver
sao de sentido da corrente de investimento: ao inves 
de ela se fazer de cp para 'V no sonho, ela vai de 'V para 
cp, dando lugar a qualidade. Uma outra explica<;ao 
dada (que nao modifica essencialmente a anterior) e a 
de que a lembran<;a primaria de uma percep<;ao e 
sempre uma alucina<;ao, e que na ausencia da inibi<;ao 
por parte do eu, nada impede que o investimento se 
transfira retroativamente para cp. 

4) Os sonhos sao realiza<;5es de desejos (Wuns
cherfiillungen). Esta e a afirma<;ao que vai marcar defi
nitivamente a teoria dos sonhos proposta por Freud. 
Embora ele fa<;a uma brevissima observa<;ao sobre urn 
sonho de convenienda numa carta datada de 4 de 
mar<;o de 1895, foi a analise do sonho da inje<;ao de 
Irma/54 sonhado por ele proprio na noite de 23/24 de 
julho de 1895, que lhe forneceu a chave da decifra<;ao 
dos sonhos. Quando Freud redige a parte do Projeto 
dedicada aos sonhos, haviam se passado apenas dois 

153 Cf. "Complemento metapsicol6gico a doutrina dos sonhos"; AE, 14, 
f:.228; ESB, 14, p.261; GW, 10, p.420. 
54 A descric;:ao detalhada das circunstancias que cercam esse sonho 

inaugural e feita no capitulo 6 de A interpreta9iio de sonhos. 
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meses desde a data em que ele sonhara aquele que 
passou a ser considerado como o sonho paradigmati
co ou o sonho inaugural da psicanalise. Afirmar que 
as sonhos sao realiza<;5es de desejos corresponde a 
dizer que eles sao processes primaries que seguem as 
vivencias de satisfa<;ao. 0 nao-reconhecimento ime
diato do carater de serem realiza<;5es de desejos de
corre do fato de que nos sonhos a libera<;ao de prazer 
(ou descargas de prazer) e neles pequena. 

5) Os sonhos seguem, na maio ria das vezes, anti
gas facilita<;5es (Bahnungen). Esta e a razao aduzida 
por Freud para justificar a pouca lembran<;a que se 
tern dos sonhos. Por seguirem antigas Bahnungen, eles 
nao produzem nenhuma altera<;ao, alem de nao dei
xarem vestfgios de descarga, devido a paralisia da 
motilidade. 

6) No sonho, a consciencia fornece q ualidade com 
a mesma facilidade que na vigflia. Do que Freud retira 
duas. observa<;5es que ele considera preciosas: a pri
meira e de que a consciencia nao e inerente ao eu, 
podendo ligar-se a qualquer processo 'Jf; a segunda e 
de que os processes primaries nao se identificam com 
as processes inconscientes. 

A consciencia que se tern do sonho nao nos apre
senta urn decurso associative integra, mas elementos 
descontfnuos entre os quais encontram-se vfnculos 
que permanecem inconscientes. 0 mesmo se da com 
os desejos motivadores do sonho; o que e alucinado, 
e portanto tornado consciente, nao e o desejo ele 
pr6prio, mas sua realiza<;ao. A consciencia do sonho 
nao e despertada pela intensidade da corrente de Qf'J 
e tampouco e despertada por urn investimento cons-
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tante, mas tudo indica que ela e gerada durante a 
passagem de uma Q f1. 155 

26. Proton pseudos. 

Na primeira e na terceira partes do Projeto, Freud 
procede dogmaticamente, isto e, por urn procedimen
to hipotetico dedutivo. Na segunda parte, ele inter
rompe provisoriamente a elabora<;ao metapsicol6gi
ca, em favor de uma analise dos processes patol6-
gicos atraves do referendal clinico. Uma outra ca
racteristica desta segunda parte, e que a torna 
relativamente independente das outras duas, e a im
portancia concedida a sexualidade, tema ausente nas 
partes I e II. Mas sem duvida o item mais importante 
e aquele em que 0 sintoma histerico e caracterizado 
como proton pseudos. 

Traduzido a letra, proton pseudos quer dizer "pri
meira coisa falsa". 0 termo era empregado usualmen
te, na Grecia, para designar urn erro primeiro, a partir 
do qual decorriam conclus5es que eram falsas. Num 
sentido mais tecnico, proton pseudos e empregado por 
Arist6teles em sua L6gica (Primeiros Analiticos), para 
designar a premissa falsa que faz com que num silo
gismo a conclusao seja necessariamente falsa. Proton 
pseudos e, portanto, 0 ponto de partida falso que faz 
com que a conclusao de urn raciocfnio seja falsa apesar 

155 Como os sonhos vao ser o tema central do pr6ximo volume, adiarei 
a analise mais detalhada desse processo "'' mesmo naquilo que diz 
respeito a abordagem feita por Freud no Projeto. 
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do raciodnio estar correto. Freud emprega o termo 
para qualificar o sintoma histerico. 

0 texto sobre a psicopatologia da histeria comec;a 
com a afirmac;ao de que "as histericas estao submeti
das a uma compulsiio que e exercida por representa
c;oes hiperintensas [ iiberstarken Vorstellungen ]" de tal 
modo que "na consciencia emerge com particular fre
qiiencia uma representac;ao sem que o decurso o jus-
til . II 156 tque . 

0 que faz seu reaparecimento aqui e a ideia ja 
contida no artigo "Histeria", de 1888, a qual fiz refe
renda na parte dedicada as afasias, mas que vale a 
pena reproduzir: "A evoluc;ao dos disrurbios histeri
cos muitas vezes exige uma especie de incubac;ao, ou 
melhor, urn perfodo de latencia, durante o qual a 
causa desencadeante continua atuando nc; inconscien
te."157 Na citac;ao anterior, eu ja havia chamado a aten
c;ao para o emprego substantive do termo "o 
inconsciente" (das Unbewusst), mas e sobretudo im
portante a ideia de urn Iugar (o inconsciente) no qual 
ha a incubac;ao de uma causa desencadeante. E preci
samente essa ideia que e retomada na parte II do 
Projeto, quando Freud afirma uma II compulsao" que 
provoca a llemergencia" de "representac;5es hiperin
tensas" na consciencia sem que haja uma justificativa 
aparente para tal emergencia. Se nao temos ainda aqui 
urn inconsciente concebido como urn sistema psfqui
co, temos pelo menos urn domfnio do inconsciente 
capaz de operar como causa para efeitos na conscien
cia. A ideia de causalidade psfquica ja esta presente. 

156Freud, AE, 1, p.394; ESB, 1, p.363; AdA, p.348. 
157Freud, AE, 1, p.58; ESB, 1, p.78 (o grifo e meu). 
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E surpreendente que Freud veja essas representac;oes 
hiperintensas como "intrusas", "usurpadoras" e 11 ri
dfculas", isto e, como algo que se impoe, que atropela 
o curso normal do pensamento produzindo o que ja 
vimos como sendo urn efeito de sujeito. 

Segundo Freud, o resultado da analise dos casos 
de compulsao histerica revela o seguinte: A e a repre
sentac;ao que irrompe na consciencia e que provoca 
reac;oes emocionais intensas para as quais a pessoa 
nao encontra explicac;ao plausfvel. A analise revela 
uma representac;ao B que e o verdadeiro motivo da 
reac;ao emocional intensa e que se repete se o sujeito 
nao exerce contra ela uma determinada operac;ao psf
quica. B mantem uma determinada relac;ao com A, 
que e a seguinte: houve uma vivencia que consistiu 
em B +A. Enquanto B era apropriada para produzir 
urn efeito duradouro, A era uma circunstancia colate
ral. Com a reproduc;ao do evento na mem6ria, A 
tomou o Iugar deB, tornando-se seu substitute, urn 
simbolo de B. Daf o carater incongruente de A.158 Freud 
conclui resumindo: A e compulsiva e B esta recalcada 
(verdriingt) da consciencia.159 

A conclusao acima permite a Freud uma afirma
c;ao de carater geral, segundo a qual a toda compulsao 
corresponde urn recalcamento (Verdriingung), e a cada 
emergencia na consciencia corresponde uma amnesia. 
0 recalcamento incide sempre sobre representac;5es 
que sao penosas para o eu, e o conteudo destas repre-

158Freud,AE, 1, p.396; ESB, 1, pp.364-5;AdA, pp.349-50 (Freudemprega 
o termo simbolo num sentido que permite uma aproxima<;ao com a no<;ao 
de deslocamento desenvolvida em A interpreta¢o de sonhos). 
159Freud_ AE, 1, p.397; ESB, 1, p.366; AdA, p.350. 
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sentac;oes sao sernpre de natureza sexual.160 Portanto, 
Be urna representac;ao cujo conteudo e de natureza 
sexual, forternente investida de Qf) e que desperta no 
eu urn afeto penoso (de desprazer); Ae urna represen
tac;ao neutra, cujo conteudo nao tern nenhurna relac;ao 
aparente corn o sexual e que por si rnesrna nao seria 
investida. Por urna circunstancia fortuita, A foi asso
ciada a B, constituindo urn cornplexo A+ B, de modo 
que a intensidade de B foi deslocada para A. Assirn, 
quando ocorre urna circunstancia exterior ( ou urna 
associac;ao) que deveria provocar o investirnento de 
B, o que surge na consciencia, ern Iugar deBe A, o 
que nos perrnite, a partir dos fatores desencadeantes 
de A, inferir a natureza de B. 

0 recalcarnento ou exclusao de B da consciencia 
resulta de urn processo defensive originario do eu 
investido.161 0 que aciona o recalcarnento e, pois, urn 
afeto desprazeroso. Ja virnos que, ao contrario do que 
ocorre no estado de desejo, a vivencia de dor provoca 
urna repulsao a que se rnantenha a irnagern rnnernica 
do objeto desprazeroso investida. 0 recalcarnento, tal 
como Freud o entende aqui, e esse esforc;o para desa
lojar da consciencia essa irnagern-recordac;ao hostil. 
Mas tanto quanto a exclusao da representac;ao B da 
consciencia, Freud nos fala de sua exclusao do processo 
de pensar. A representac;ao B corresponde nao ao in
vestirnento de urn unico neuronic, mas de urn corn
plexo de neuronios. Assirn, a resistencia a atividade 
de pensar relativa a B (que e forte e dificil de ser 
ultrapassada) atinge qualquer outro pensarnento que 

160Ibid. 
161 Freud, AE, 1, p.398; ESB, 1, p.367; AdA, p.352. 
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tenha relac;ao corn B. Mesrno que B tenha se tornado 
parcialrnente consciente, outras representac;oes liga
das a ela serao atingidas pelo rnecanisrno defensivo 
oriundo do eu. A defesa do eu e urn processo secun
dario contra o processo prirnario de deslocarnento da 
Qf). 

Norrnalrnente ternos ex ito ern evitar que o proces
so de pensar incida corn freqiiencia sobre representa
c;oes que provocarn desprazer, e fazernos isto 
desviando o pensarnento para outras representac;oes. 
Nao podernos evitar, porern, que B aflore a conscien
cia. Ern prirneiro, porque o recalcarnento nao elirnina 
B, apenas a rnantern fora da consciencia e do pensa
rnento (como qualquer outra irnagern rnnemica, B nao 
se extingue); ern segundo lugar, pelo grande nurnero 
de associac;oes deB, o que torna praticarnente irnpos
sivel evitar que urna representac;ao nov~\ possa reati
var sua lernbranc;a. 

E este e o nucleo da tese de Freud sobre o carater 
traurnatico das rerniniscencias histericas: sao recalca
das as representac;oes-lernbranc;a que se tornararn 
traurnaticas por ac;ao retardada (nachtriiglich). Urn de
terrninado fa to nao e traurnatico no rnornento ern que 
ocorre mas apenas depois de transforrnado ern lern
branc;a e associado a urn outro que lhe confere o 
sentido traurnatico. E o que expressa a frase contida 
na Comunica9iio preliminar: "Os histericos sofrern prin
cipalrnente de rerniniscencias."162 0 epis6dio de 
Emma, narrado por Freud sob a rubrica de proton pseu
dos, e exemplar 

162Freud, AE, 2, p.33; ESB, 2, p.48; GW,l, p.86. 



190 I Introduc;ao a metapsicologia freudiana 

sentac;oes sao sernpre de natureza sexual.160 Portanto, 
Be urna representac;ao cujo conteudo e de natureza 
sexual, forternente investida de Qf) e que desperta no 
eu urn afeto penoso (de desprazer); Ae urna represen
tac;ao neutra, cujo conteudo nao tern nenhurna relac;ao 
aparente corn o sexual e que por si rnesrna nao seria 
investida. Por urna circunstancia fortuita, A foi asso
ciada a B, constituindo urn cornplexo A+ B, de modo 
que a intensidade de B foi deslocada para A. Assirn, 
quando ocorre urna circunstancia exterior ( ou urna 
associac;ao) que deveria provocar o investirnento de 
B, o que surge na consciencia, ern Iugar deBe A, o 
que nos perrnite, a partir dos fatores desencadeantes 
de A, inferir a natureza de B. 

0 recalcarnento ou exclusao de B da consciencia 
resulta de urn processo defensive originario do eu 
investido.161 0 que aciona o recalcarnento e, pois, urn 
afeto desprazeroso. Ja virnos que, ao contrario do que 
ocorre no estado de desejo, a vivencia de dor provoca 
urna repulsao a que se rnantenha a irnagern rnnernica 
do objeto desprazeroso investida. 0 recalcarnento, tal 
como Freud o entende aqui, e esse esforc;o para desa
lojar da consciencia essa irnagern-recordac;ao hostil. 
Mas tanto quanto a exclusao da representac;ao B da 
consciencia, Freud nos fala de sua exclusao do processo 
de pensar. A representac;ao B corresponde nao ao in
vestirnento de urn unico neuronic, mas de urn corn
plexo de neuronios. Assirn, a resistencia a atividade 
de pensar relativa a B (que e forte e dificil de ser 
ultrapassada) atinge qualquer outro pensarnento que 

160Ibid. 
161 Freud, AE, 1, p.398; ESB, 1, p.367; AdA, p.352. 
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tenha relac;ao corn B. Mesrno que B tenha se tornado 
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162Freud, AE, 2, p.33; ESB, 2, p.48; GW,l, p.86. 
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Emma e uma mulher adulta que nao consegue 
entrar sozinha nas lojas. 0 motivo alegado por ela e a 
lembranc;a de urn acontecimento de quando ela tinha 
doze anos. Ela havia entrada numa loja e ao ver que 
dois vendedores riam dela, saiu correndo em panico. 
Pensou posteriormente que eles estavam rindo de 
suas roupas, pensou tambem que urn deles a havia 
agradado sexualmente. Esta e a cena I. De fato, nada 
nela justifica a atual impossibilidade de Emma entrar 
sozinha numa loja. Adulta, ela ja nao usa mais roupas 
infantis. Quanta a ter-se sentido atrafda por urn dos 
vendedores, nao faria diferenc;a estar ou nao sozinha. 

Durante a analise com Freud, surge uma outra 
lembranc;a, mais antiga ainda do que ada cena t que 
nao ocorreu a Emma enquanto estava na loja. A cena 
II aconteceu quando Emma tinha oito anos de idade. 
Ela esteve por duas vezes numa confeitaria para com
prar doces, sendo que na primeira vez o proprietario 
agarrou-lhe as partes genitais por cima da roupa. 
Apesar do ocorrido, Emma voltou a confeitaria mais 
uma vez, numa demonstrac;ao de que o fato nao a 
havia abalado. Na analise conduzida por Freud ela 
atribui ao fato de ter voltado seu atual sentimento de 
conscil~ncia pesada e opressiva. 

E a segunda cena que confere a primeira seu valor 
traumatico. A cena I (vendedores) articula-se com a 
cena II (confeitaria) em pelo menos dois pontos: o 
elemento "roupas" (motivo de riso na primeira eo ter 
sido apalpada por cima das roupas na segunda) e o 
"riso" ( o dos vendedores na primeira cena e o do 
proprietario da confeitaria durante sua investida, na 
segunda cena). 0 que provocou a excitac;ao sexuat 
com a conseqiiente liberac;ao de angustia, nao foi a 
cena da confeitaria:, mas sua lembran~a. Foi essa lem-
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branc;a, ou melhor, a angustia decorrente da represen
tac;ao-lembranc;a (inconsciente durante a cena da loja) 
que fez com que ela se sentisse ameac;ada pelos ven
dedores e safsse correndo da loja. 0 esquema que 
Freud nos oferece sobre a articulac;ao das duas cenas 
e surpreendente:163 

. vendedor r150S roupas ........ . , 
\ I 
\ I 

\ I 

confeiteiro Q-----))roupas 
\ 

\ 
I 

I 

atentado 

¥ 
~ 

d~carga. 
sex.ua.! 

o esrarso' 
o loja 
o fuga 

Os pontos mais escuros correspondem as repre
sentac;oes lembradas conscientemente, enquanto os 
pontos mais claros correspondem as representac;oes 
recalcadas. E comum, afirma Freud, que uma associa
c;ao passe por vfnculos intermediarios inconscientes 
antes de chegar a urn que seja consciente. No caso 
presente, em func;ao do deslocamento operado, o ele-

163freud, AE, 1, p.402; ESB, 1, p.370; AdA, p.355. 
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mento que penetra na consciencia nao e aquele que 
deveria despertar interesse, mas urn outro, nao signi
ficativo (roupas), que funciona como simbolo do pri
meiro. Esse elemento recalcado e invariavelmente de 
natureza sexual, e a ausencia de efeitos traumaticos 
por ocasiao da cena primeira (confeitaria) deve-se ao 
fato de que nessa epoca seu conteudo sexual nao era 
apreensivel pelo sujeito.164 E somente com a entrada 
na puberdade que a lembranc;a adquire, por ac;ao 
retardada (nachtriiglich), seu sentido traumatico. 

Caberia ao eu, atraves do mecanismo da atenc;ao, 
impedir a liberac;ao do desprazer decorrente da repre
sentac;ao. No entanto, a representac;ao de que se trata 
aqui nao e uma representac;ao-percepc;ao, mas uma 
representac;ao-lembranc;a, eo eu tern sua atenc;ao vol
tada para as percepc;oes; ele nao consegue identificar 
a tempo o carater ameac;ador da representac;ao~lem
branc;a, possibilitando desta forma a emergencia de 
urn processo primario com a conseqiiente liberac;ao de 
desprazer. Este eo sentido de a proton pseudos tomar 
como premissa verdadeira a cena I (vended ores) 
quando ela apenas esconde uma verdade incons
ciente (a cena II) cujo sentido e constituido por ac;ao 
retardada. 

Independentemente da importancia que a teoria 
do trauma possa ter tido no decorrer da obra de Freud, 
sobretudo pelo confronto com a descoberta da sexua
lidade infantile pela importancia atribuida a fantasia, 
o fato e que o esquema reproduzido acima apresenta 
aspectos notaveis. Urn destes aspectos foi salientado 

164 Quando Freud escreveu o Projeto, ele ainda nao havia elaborado sua 
teoria sobre a sexualidade infantil. 
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pela analise empreendida por Serge Andre.165 0 es
quema, em sua parte inferior, converge para a cena do 
atentado da qual parte uma seta em cuja extremidade 
nao consta nada, nenhuma representac;ao. Deste Iugar 
vazio, parte outra seta que vai incidir sobre a descarga 
sexual, ponto que a repetic;ao faz aparecer retroativa
mente. Essa excitac;ao sexual, que nao pode aparecer 
da primeira vez, esta la "s6 depois", ,tornada real pela 
repetic;ao significante inconsciente. Eo recalque, pela 
repetic;ao e pelo retorno do recalcado, que produz o 
sexual. "0 recalque, em suma, tern por func;ao fazer 
do real uma realidade sexual."166 

A proton pseudos e, pois, essa representac;ao enga
nadora, essa premissa falsa, como diria Arist6teles, 
mas que se constitui ela mesma como uma alusao a 
uma verdade. Nao e ela o primeiro termo do silogis
mo, o primeiro termo nao esta presente de forma 
evidente, nao aconteceu verdadeiramente na primeira 
recordac;ao, masse tornou acessivel s6 depois (nach
triiglich), por intermedio dessa Vorstellung mentirosa. 

165 Andre, S., 0 que quer uma mulher?, Rio, Jorge Zahar, 1987, p.79 (Cf. 
tambem La can, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, pp.94-95). 
166Ibid. 



194 1 IntrodU<;;ao a metapsicologia freudiana 

mento que penetra na consciencia nao e aquele que 
deveria despertar interesse, mas urn outro, nao signi
ficativo (roupas), que funciona como simbolo do pri
meiro. Esse elemento recalcado e invariavelmente de 
natureza sexual, e a ausencia de efeitos traumaticos 
por ocasiao da cena primeira (confeitaria) deve-se ao 
fato de que nessa epoca seu conteudo sexual nao era 
apreensivel pelo sujeito.164 E somente com a entrada 
na puberdade que a lembranc;a adquire, por ac;ao 
retardada (nachtriiglich), seu sentido traumatico. 

Caberia ao eu, atraves do mecanismo da atenc;ao, 
impedir a liberac;ao do desprazer decorrente da repre
sentac;ao. No entanto, a representac;ao de que se trata 
aqui nao e uma representac;ao-percepc;ao, mas uma 
representac;ao-lembranc;a, eo eu tern sua atenc;ao vol
tada para as percepc;oes; ele nao consegue identificar 
a tempo o carater ameac;ador da representac;ao~lem
branc;a, possibilitando desta forma a emergencia de 
urn processo primario com a conseqiiente liberac;ao de 
desprazer. Este eo sentido de a proton pseudos tomar 
como premissa verdadeira a cena I (vended ores) 
quando ela apenas esconde uma verdade incons
ciente (a cena II) cujo sentido e constituido por ac;ao 
retardada. 

Independentemente da importancia que a teoria 
do trauma possa ter tido no decorrer da obra de Freud, 
sobretudo pelo confronto com a descoberta da sexua
lidade infantile pela importancia atribuida a fantasia, 
o fato e que o esquema reproduzido acima apresenta 
aspectos notaveis. Urn destes aspectos foi salientado 

164 Quando Freud escreveu o Projeto, ele ainda nao havia elaborado sua 
teoria sobre a sexualidade infantil. 

0 projeto de 1895 I 195 

pela analise empreendida por Serge Andre.165 0 es
quema, em sua parte inferior, converge para a cena do 
atentado da qual parte uma seta em cuja extremidade 
nao consta nada, nenhuma representac;ao. Deste Iugar 
vazio, parte outra seta que vai incidir sobre a descarga 
sexual, ponto que a repetic;ao faz aparecer retroativa
mente. Essa excitac;ao sexual, que nao pode aparecer 
da primeira vez, esta la "s6 depois", ,tornada real pela 
repetic;ao significante inconsciente. Eo recalque, pela 
repetic;ao e pelo retorno do recalcado, que produz o 
sexual. "0 recalque, em suma, tern por func;ao fazer 
do real uma realidade sexual."166 

A proton pseudos e, pois, essa representac;ao enga
nadora, essa premissa falsa, como diria Arist6teles, 
mas que se constitui ela mesma como uma alusao a 
uma verdade. Nao e ela o primeiro termo do silogis
mo, o primeiro termo nao esta presente de forma 
evidente, nao aconteceu verdadeiramente na primeira 
recordac;ao, masse tornou acessivel s6 depois (nach
triiglich), por intermedio dessa Vorstellung mentirosa. 

165 Andre, S., 0 que quer uma mulher?, Rio, Jorge Zahar, 1987, p.79 (Cf. 
tambem La can, J., 0 seminario, Livro 7, Rio, Jorge Zahar, 1988, pp.94-95). 
166Ibid. 



3 

A carta 52 
(6 de dezembro de 1896)1 

Querida Wilhelm, 
( .. .) Como voce sabe, estou trabalhando com a hipotese de 
que nosso mecanismo psiquico tenha-se Jormado par urn 
processo de estratificariio sucessiva, pais de tempos em 
tempos o material presen te sob a forma de traros mnemicos 
experimenta urn reordenamento segundo novas nexos, uma 
retranscri<;ao [Umschrift]. Assim, o que hade essencial
mente novo em minha teoria e a tese de que a memoria niio 
preexiste de maneira simples, mas multipla, estd registrada 
em diversas variedades de signos. Ha algum tempo atras 
(Aphasia) postulei a existencia de uma especie semelhante 
de reordenamento com respeito as vias que chegam a partir 
da periferia [do corpo ate o cortex cerebral]. Niio sei quantas 
dessas transcriroes existem. Pelo menos tres, provavelmen
te mais. 

Ilustrei tudo isso com o esquema abaixo, no qual se 
supi5e que as diversas transcriroes estejam separadas tam
bern segundo seus port adores neuronais (de uma maneira 
niio necessariamente topica). ( .. .) 

1 Ha uma reprodw;ao quase que completa da carta 52 no volume 1 das 
Edi~oes Standard (AE, 1, pp.274-280; ESB, 1, pp.254-259) e a reprodu~ao 
integral em A correspondenda completa de Sigmund Freud para Wilhelm 
Fliess, Rio, Imago, 1986. 
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I Jl m 
w Wz Ub Vb Bew 

XX X X X x--x X X X 
X XX X X X X 

W [Wahrnehmungen (percepc;oes)] siio os neuro
nios on de se origin am as percepc;oes, as quais a consciencia 
se liga, mas que, em si mesmas, niio retem nenhum traro do 
que aconteceu. E que a consciencia e a memoria se excluem 
entre si. 

Wz [Wahrnehmungszeichen (signos de percep
<;ao)] e a primeira inscrirao [Niederschrift] das percep
roes, totalmente inacessfvel a consciencia e articulada 
segundo uma associariio por simultaneidade. 

Ub [Unbewusstsein (inconsciencia)] e a segunda 
transcririio, ordenada segundo outros nexos, talvez causais. 
Os traros Ub talvez correspondam a lembranras de concei
tos, igualmente inacessfveis a consciencia. 

Vb [Vorbewusstsein (pre-consciencia)] e a terceira 
retranscririio, ligada as representaroes-palavra, correspon
dente ao nosso eu oficial. Os investimentos provenientes de 
Vb tornam-se conscientes de acordo com certas regras, e 
esta consciencia-pensar secundtiria e posterior [nachtdi
glich] na ordem do tempo, provavelmente ligada a ativariio 
alucinatoria das representaroes-palavra, de modo que os 
neuronios-consciencia sejam tambem neuronios-percepriio 
e desprovidos de memoria em si mesmos. 

Se eu pudesse fornecer uma explicariio completa das 
caracteristicas psicologicas da percepriio e das tres transcri
roes, teria descrito uma nova psicologia. Hti algum material 
para is to, mas niio e meu prop6sito faze-lo agora.(. . .)2 

2 AE, 1, p.275; ESB, 1, p.254; AdA, p.lSl. 
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A carta 52 (aqui reproduzida apenas em parte) pode 
ser considerada como uma ponte entre o Projeto de 
1895 e A interpretariio de sonhos. 0 esquema nela apre
sentado e extremamente proximo daquele que Freud 
vai desenvolver no capitulo 7 da Traumdeutung. 

Freud inicia a carta com uma declarac;ao de que o 
aparelho psiquico e fundamentalmente urn aparelho 
de memoria, que essa memoria esta sujeita a reorde
namentos segundo novas articulac;oes, e que esses 
reordenamentos constituem uma sucessao de inscri
c;oes (Niederschriften) e retranscric;oes. Parte dessa de
clarac;ao aponta para o texto de 1895 e parte aponta 
para o texto de 1900. 

A grande dificuldade com a qual Freud se defron
ta na elaborac;ao de urn modelo teorico do aparelho 
psfquico e a de como conciliar, no mesmo aparelho, 
memoria e percepc;ao. Afinal de contas nao ha memo
ria sem percepc;ao, e sea primeira implica a persisten
cia dos trac;os, o que significa admitir uma modifica
c;ao permanente no neuronio, a percepc;ao implica 
uma superffcie permanentemente transparente, re
ceptiva a novos estimulos sem perder sua permeabi
lidade. Como conciliar, num mesmo aparelho, a 
impermeabilidade exigida pela memoria com a per
meabilidade implicada na percepc;ao? A resposta 
dada pelo Projeto apelava para a distinc;ao entre os 
neuronios cp (permeaveis) e os neuronios 'I' (imper
meaveis). E a noc;ao de barreiras de contato (Kontakts
chranke) era fundamental para estabelecer a diferenc;a 
entre os trilhamentos (Bahnungen). 

0 sucesso de Freud em conciliar memoria e per
cepc;ao nao elimina o fato incontestavel de que o apa
relho psfquico por ele concebido e urn aparelho de 
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memoria. A memoria nao e uma propriedade, dentre 
outras, do aparelho, mas a sua propria essencia. Em 
relac;:ao ao aparelho, a percepc;:ao permanece numa 
regiao fronteiric;:a, colocada quase que a margem, re
ferida ao sistema <p de neuronios ou ao sistema w, 
ambos de certo modo exteriores a economia do apare
lho. 0 aparelho psiquico, propriamente dito, e identi
ficado como sistema 'Jf, isto e, com aquilo que se situa 
entre a percepc;:ao e a consciencia ( ou entre o sistema 
<p e o sistema w ). 

E claro que isto nao nos habilita a excluir a per
cepc;:ao e a consciencia da explicac;:ao do funcionamen
to do aparelho psiquico. Sem percepc;:ao nao ha 
memoria, e sem consciencia ficariamos privados dos 
signos de qualidade. Mas a verdade e que o essencial 
do aparelho psiquico, a trama das Vorstellungen, 
Freud situa entre a percepc;:ao e a consciencia, ou como 
diz Lacan, entre cuir et chair. Eo sistema 'V o responsa
vel nao apenas pela memoria, mas pelos acontecimen
tos psiquicos em geral. 

A carta 52 introduz urn outro elemento que redi
mensiona a concepc;:ao freudiana da memoria e do 
proprio aparelho psiquico: a noc;:ao de Niederschrift 
(inscric;:ao). Juntamente como novo esquema grafico, 
Freud recentra sua exposic;:ao em torno de noc;:oes tais 
como "signo" (Zeichen), "inscric;:ao" (Niederschrift), 
"transcric;:ao" (Umschrift), que estao muito mais proxi
mas da linguagem e da escrita do que dos neuronios 
da formulac;:ao anterior. Na carta 52, "o trar;o comer;a a 
tornar-se escritura".3 

3 Derrida, J., op. cit., p.l92. 
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A noc;:ao de trac;:o m.r:emico (Erinnerungsspur) atra
vessa o texto do Projeto. E atraves dos trac;:os mnemicos 
que os acontecimentos psiquicos ficam gravados de 
forma permanente na memoria, sendo reativados por 
efeito do investimento. Trata-se de uma noc;:ao que 
conserva fortes ressonancias empiristas e que muitas 
vezes foi aproximada da noc;:ao de engrama. No entan
to, entre o Erinnerungsspur e o engrama ha diferenc;:as 
consideraveis, sendo que a mais importante e que o 
engrama, tal como concebido pela tradic;:ao empirista, 
e uma marca que reproduz por semelhanc;:a uma ca
racteristica da realidade, enquanto que o trac;:o mne
mico nao constitui uma memoria fundada na 
semelhanc;:a, mas fundada nos diferentes arranjos das 
Bahnungen. 

Ja vimos que o que confere ao neuronic a capaci
dade de memoria e a resistencia oferecida pelas bar
reiras de contato, o que lhe permite o armazenamento 
de QfJ. Assim, o que fica permanentemente alterado 
no neuronic e que constitui sua memoria sao as bar
reiras de contato. Masse a memoria consistisse apenas 
nessa impermeabilidade, ela seria inutil. Correspon
deria a guardarmos informac;:oes preciosas dentro de 
lfill cofre-forte do qual nao dispusessemos da chave. 
Eo que Freud assinala ao dizer que a impermeabili
dade dos neuronios portadores de memoria tern que 
ser parcial (embora permanente), e isto porque ha urn 
aprender-sobre (Ein ii.ber Erlernen) com base na memo
ria, o que implica a possibilidade de conduc;:ao da QfJ. 
A diferenc;:a entre essa conduc;:ao nos neuronios 'V e a 
conduc;:ao nos neuronios <p e que nos primeiros ela e 
seletiva, isto e, ela se faz preferencialmente numa 
direc;:ao e nao em outra. Ha pois uma maior ou menor 
facilitac;:ao nas barreiras de contato. Poi o que Freud 
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chamou de Bahnung.4 Mas se todas as barreiras de 
contato fossem igualmente facilitadas, nao haveria 
predile<;ao quanto ao caminho a seguir A facilita<;ao 
com rela<;ao ao decurso da excita<;ao nao deve ser indis
criminada e igual em todas as dire<;oes, mas apresentar 
graus de resistencia distintos alem de se distinguir da 
nao-facilita<;ao, isto e, da resisb2ncia plena a passagem 
da excita<;ao. E e nisto que consiste a originalidade da 
concep<;ao freudiana da memoria e que ele expressa com 
toda a clareza no Projeto: II A memoria estti constitu(da pelas 
d~ferenr;as nas Jacilitar;aes entre os neuronios 'Jf."5 

0 tra<;o mnemico, portanto, nao se constitui como 
urn elemento simples que poderia ser reproduzido 
sem se levar em conta as Bahmmgen, mas sirn como 
uma diferen<;a entre as Bahnungen, diferen<;a esta que 
expressa a preferencia por urn caminho em detrimen
to de outro. A no<;ao de diferenr;a e aqui fundamental. 
Nao se trata da diferen<;a entre entidades previamente 
existentes, mas da diferen<;a como prindpio de cons
titui<;ao do psiquismo. A trama das Bahnzmgen e urn 
sistema de diferen<;as. 

Mas no Projeto, todo esse conjunto de no<;oes esta 
ainda preso a uma linguagem neurologica, e mais do 
que isto, a uma concep<;ao do aparelho psiquico con
cebido como isomorfico ao cerebro. Mesmo que se 
diga que a neurologia do Projeto seja uma neurologia 
fantastica, e mesmo, ainda, que Lacan afirme que o 
interesse do Projeto nao reside na II pobre contribui<;ao
zinha a uma fisiologia fantasista que ele comporta", o 
fato e que trata-se de urn texto fortemente marcado 

4 AE, 1, p.344; ESB, 1, p.320;AdA, p.309. 
5 AE, 1, p.345; ESB, 1, p.320; AdA, p.309. 
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pela neurologia. 0 aparelho psiquico concebido por 
Freud no Projeto, com seus neuronios, axonios e sinap
ses (barreiras de contato), e uma tentativa de repre
senta<;ao do cerebro por urn modelo isomorfico. 6 Is to 
nao significa que o Projeto deva ser desprezado ou que 
nao tenha nenhuma importancia para o desenvolvirnen
to dos outros modelos concebidos por Freud. De fa to ele 
contem em germe (e em alguns pontos nem tanto em 
germe, mas ja desenvolvidos) no<;6es fundamentais da 
teoria desenvolvida posteriormente por ele. 

E inegavel, porem, a mudan<;a introduzida pela 
carta 52. Situada a meio caminho entre o Projeto e o 
capitulo 7 de A interpretar;iio de sonhos, ela opera a 
passagem do modelo isomorfico para urn modelo abs
trato do aparelho psiquico. Mais ainda, nela ja temos 
as indica<;oes da metamorfose operada por Freud em 
sua no<;ao de tra<;o mnemico e que Derrida expressa 
com sua afirma<;ao de que nela (na carta 52) II o tra<;o 
come<;a a tornar-se escritura", metamorfose essa que 
vai se completar nos capitulos 6 e 7 da Traumdeutung. 

No esquema da carta 52, a Wahrnehmung (percey
<;ao) corresponde a impressao do mundo exterior. E a 
pur a transparencia ( 0 papel celofane do bloco magico) 
a qual vai se ligar a consciencia, sem que no entanto 
seja capaz de reter qualquer tra<;o, "a consciencia e a 
memoria sao mutuamente exclusivas". Essas percep
<;oes nao correspondem a nenhuma experiencia, sao o 
dado bruto desprovido de qualidade. 

As Wahrnehmungen vao dar Iugar a uma primeira 
inscri<;ao (Niederschrift), correspondente aos Wahrneh-

6 Cf. Bourguignon, A., 0 conceito de renega~iio em Freud, Rio, Jorge 
Zahar, 1991, p.123. 
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mungzeichen, aos signos de percepc;ao. Trata-se do pri
meiro registro mnemico, organizado de acordo com a 
associac;ao por simultaneidade e inteiramente inacessi
vel a consciencia. 0 importante e que a partir de entao, 
o que vai se oferecer como conteudo do aparelho psfqui
co sao signos (Zeichen), signos que serao inscritos (Nie
derschriften) e retranscritos (Umschriften), portanto, alga 
cuja proximidade com a escrita e indicada pelo proprio 
Freud na escolha dos termos empregados. 

0 registro seguinte eo da Unbewusstsein, da in
consciencia, organizado nao mais segundo a associa
c;ao por simultaneidade mas provavelmente segundo 
a associac;ao por causalidade. Como o proprio nome 
indica, esse registro e tambem inacessfvel a conscien
cia, e segundo Freud, seus trac;os talvez correspondam 
a lembranc;as conceituais. 

0 terceiro registro do material psiquico e a pre
consciencia (Vb), ligado a representac;ao-palavra. Dos 
tres registros assinalados por Freud, este e o unico 
capaz de acesso a consciencia (segundo certas regras). 
Essa consciencia-pensar se faz por efeito posterior 
(nachtriiglich) ligado a ativac;ao alucinatoria de repre
sentac;oes-palavra, o que faz os neuronios-consciencia 
serem tambem neuronios-percepc;ao. 

Os registros sao sucessivos, correspondendo a 
momentos do desenvolvimento individual, sendo que 
a passagem de urn registro para outro se faz atraves 
de uma traduc;ao do material psfquico. Essa "tradu
c;ao" equivale aos reordenamentos ou as retranscri
c;oes (Umschriften) aos quais Freud se refere no infcio 
da carta. 0 material psfquico, que estava ordenado 
segundo certos nexos, passa a ser ordenado segundo 
novas nexos. Cada transcric;ao inibe a anterior e des
via seu processo excitatorio. Quando nao ocorre uma 
transcric;ao, a excitac;ao segue obedecendo as leis que 
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vigoravam no periodo anterior. Freud se refere a essas 
sobrevivencias de organizac;oes anteriores como fue
ros, numa alusao a antigas leis espanholas ainda vi
gentes numa ou noutra provincia, apesar das leis 
atuais que as tornariam caducas. 0 recalcamento e 
concebido aqui como a recusa de uma traduc;ao que 
geraria desprazer. 0 inicio de gerac;ao de desprazer 
provocado por uma traduc;ao do material psfquico 
provocaria uma perturbac;ao no pensamento eo tra
balho de traduc;ao nao seria completado. Nao se trata, 
portanto, de uma falha mecanica, mas de uma defesa. 
Freud concede, neste ponto, uma importancia parti
cular a sexualidade no mecanismo de recalcamento. 

Fazendo uso da terminologia do Projeto, pode
mos dizer que aquila que se repete como memoria nao 
eo trar;o entendido como alga sempre identico, mas, 
como afirma Derrida, "a diferenc;a indiscernivel e in
visivel entre os trilhamentos [Bahnungen ]" .7 0 que a 
repetic;ao faze acrescentar-se a QfJ "reeditando ames
ma impressao" e com isto mantendo o seu poder de 
trilhamento. Mas dizer que a repetic;ao "acrescenta
se" a QTJ nao significa dizer que primeiro da-se a im
pressao e depois a repetic;ao; na verdade, a repetic;ao e 
originaria, ela ja esta presente desde o comec;o. Freud 
nos diz que "as trilhagens seroem a funr;iio primtiria",8 

isto e, tern por objetivo evitar o acumulo de QTJ. Ocor
re porem que o sistema de neuronios, sob pressao da 
necessidade da vida (die Not des Lebens), ve-se obriga
do a suportar uma reserva (Vorrat) de QfJ, e isto nao e 
possfvel sem urn sistema de neuronios impermeaveis. 
Portanto, nao ha func;ao primaria, num organismo 

7 Derrida, J., op.cit., p.l85. 
8 AE, 1, p.345; ESB, 1, p.320; AdA, p.310. 
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7 Derrida, J., op.cit., p.l85. 
8 AE, 1, p.345; ESB, 1, p.320; AdA, p.310. 



206 I Introdw;ao a metapsicologia freudiana 

complexo, sem a fun<;ao secundaria (fuga ao estimulo 
e a<;ao espedfica). A memoria (e portanto a repeti<;ao) 
nao e propriamente secundaria em rela<;ao a descarga 
que seria primaria, ou, dito de outra maneira, nao ha 
primeiro a descarga (que seria "natural") e depois a 
repeti<;ao, entendida esta ultima como uma especie de 
memoria natural. Nao ha naturalismo aqui; a memo
ria e, desde o come<;o, constituida pela "preferencia 
do caminho" 1 portanto, pela diferen<;a: II e preciso atri
buir a todo neuronio 'V varios caminhos de conexao 
com outros neuronios; portanto, varias barreiras de 
contato. Nisto repousa a possibilidade de escolha que 
e determinada pelo trilhamento."9 Antes de qualquer 
tentativa de repeti<;ao do identico, o que ocorre e uma 
repeti<;ao diferencial. A memoria nao se acrescenta a 
vida para mante-la. Repeti<;ao e diferen<;a ja estao 
presentes desde o come<;o.10 

9 Ibid. 
10 Dentre as varias abordagens posteriores que Freud faz sobre a 
mem6ria, uma e de particular impor!Ancia quanto a confirma<;ao das 
ideias esbo<;adas na carta 52: trata-se da nota de pede pagina acrescen
tada em 1907 ao ultimo capitulo de Psicopatologia da vida cotidiana (AE, 
6, p.266n; ESB, 6, pp.326-7n). Dessa nota podemos retirar o seguinte: 1) 
0 material rnnemico esta submetido a influencia de dois mecanismos: 
a condensa<;ao (Verdichtung) e a deforma<;ao ou deslocamento (Entstel
lung). 2) Esses dois mecanismos atuam por longos perfodos, o que faz 
com que o conteudo da mem6ria sofra urn reordenamento ou uma 
reorganiza<;ao (Umgestaltung). 3) Isto conduz a que se pense que e o 
tempo o responsavel pelo carater incerto das recorda<;5es. 4) Nao ha, 
contudo, fun<;ao direta do tempo com respeito ao esquecimento. 5) 0 
inconsciente e totalmente in temporal (isto e, ele nao e submetido a tempo
ralidade que rege o pre-consciente/ consciente). 6) Todas as impressoes 
se conservam da mesma maneira como foram recebidas e tambem sob 
as formas recebidas pelas articula<;5es ulteriores. 7) Teoricamente, cada 
estado anterior do conteudo da mem6ria podera ser restabelecido para 
a recorda<;ao ainda que todos os seus elementos tenham trocado seus 
vfnculos originarios por outros novos. 
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