CEREBRO E MENTE EM PSICANALISE."

o que eu domino

e conhec;o
cerebro da sanguessuga:
e esse e 0 meu universo!
E nao deixa de ser wn universo!
...f, este 0 meu dominio.
(NIETZSCHE - Assim falava Zaratustra)
e

0

Zaratustra continuou pensativo seu
caminho, descendo cada vez mais, transpondo
bosques e passando por perto de lagoas; mas
como acontece a todos que meditam coisas
dificeis, pisou urn homem por engano...
"Quem e voce", pergunta Zaratustra.
"Eu sou 0 espirito consciencioso
respondeu 0 interrogado;. e nas coisas do
espirito e dificil alguem conduzir-se de forma
mais zelosa do que eu, exceto aquele de quem
aprendi, 0 proprio Zaratustra. E preferivel nao
saber nada do que saber muitas coisas pela
metade!... Que importa que seja pequeno ou
grande, que se denomine pantano ou ceu? Urn
pedayo de terra do tamanho da mao me basta,
contanto que seja realmente terra e solo! Nurn
pedayo de terra do tamanho da mao consegue
urna pessoa manter-se de pe".
• Conferencia de abertura do "Simp6sio sobre

0

Cerebro", realizado de 10-

~3/1111994 no Centro de Ciencias Medicas" da UFPE.

d Vincenzo Di Matteo e professor do Departamento
outorando em Filosofia na UFMG.

de Filosofia da UFPE e

"Entao voce e talvez aquele que procura
conhecer a sanguessuga?
perguntou
Zaratustra. Voce, 0 consciencioso, escuta a
sanguessuga a procura dos seus ultimos
principios?"
"0 Zaratustra! - respondeu 0 pisado: Isto seria urna monstruosidade! Como me
atreveria a pretender semelhante coisa? 0 que
eu domino e conheyo e 0 cerebro da
sanguessuga: e esse 0 meu universo! E nao
deixa de ser urn universo!... E este 0 meu
dominio... E este 0 meu reino! Por isso deixei
de lado tudo 0 mais; por isso, tudo 0 mais
tomou-se-me indiferente; e junto a minha
ciencia estende-se a minha profunda
ignorancia". I

Escolhi este trecho de Nietzsche, urn dos filosofos
mais citados e valorizados por Freud2 , para prestar minha
homenagem a todos voces que se envolveram direta ou
indiretamente na organizayao e realizayao deste segundo
simp6sio sobre cerebro promovido pelo Centro de Ciencias
Medicas da UFPE.
E verdade que nas entrelinhas 0 filosofo ironiza a
excessiva
e limitante especializayao do
cientista, mas
certamente nao e 0 caso de voces, ainda mais que 0 cerebro em
estudo e 0 cerebro hurnano.

I

NIETZSCHE,

Tenho certeza que Zaratustra e 0 pesquisador do
cerebro vao continuar a dialogar nestes dias, porque para nos
ocidentais, filhos da cultura grega e judaico-crista, falar em
cerebro e nao falar em mente e praticamente impossivel, como e
impossivel nao defrontarmo-nos com 0 problema milenar da
relayao mente-corpo.
.
o problema deixou de se-Io para nos, nao porque fOl
solucionado, mas precisamente porque e de impossivel resoluyao
consensual.
Seria a consciencia uma propriedade emergente do
cerebro hurnano ou devemos postular urn pluralismo ontologico
da realidade? Raveria apenas a ordem dos fenomenos fisicoquimicos ou devemos apelar tambem para a ordem de fenomenos
radicalmente diferentes e irredutiveis a primeira ordem? Termos
como mente, consciencia, psiquismo, pensamento, inconsciente
saQ significantes que remetem a algo de objetivo e real ou saD
palavras vazias? Vale a pena retomar urn deb~te desgastado.pelo
tempo, que oscila eternamente entre momsmo e duahsmo,
materialismo e espiritualismo, vitalismo e mecanicismo,
reducionismo e emergentismo?
Nao yOU env'eredar pelos caminhos e descaminhos da
ciencia e da filosofia para dirimir a quesmo. Para isso remeto a
palestra pronunciada, no anDpassado, 1993, pelo professor Jamas
Maciel por ocasiao do primeiro simp6sio sobre cerebro.
Permito-me citar urna das suas conclusoes: "Nao e 0
problema da natureza da relayao mente/cerebro que e em si
insohivel. Ele certamente 0 e no contexto do atual esgotamento
do ideal da racionalidade da ciencia contemporanea. Nao e 0
problema que e insoluvel, mas 0 nosso atual modo de pensar que
o torna insoluvel".3

F. - Assim falava Zaratustra. S. Paulo, Remus, 1977, 188-

190.
2

Quanto as rela~6es entre Nietzsche e Freud, remeto a obra de ASSOUN, P.L.

- Freud e Nietzsche: semelhanras e dessemelhanras. S. Paulo, Brasiliense,
1991.

3 MACIEL,
1. _ Cerebro e Mente: Aspectos Filosoficos. In Perspectiva
E!JosOfig. Rev. Semestral do Depto. de Fit da UFPE. Vol. I, n3, p.82, jul./dez.
1993.

Nosso objetivo, hoje, e retomar 0 secular problema
antropologico: alma-corpo, mente corpo, mente cerebro,
articulando urn saber interdisciplinar, ciencia, filosofia e
psicamilise, para tentar compreender como esta problematica foi
vivenciada e superada, pelo menos subjetivamente, por urn dos
pensadores mais representativos do final do sec. XIX e primeira
metade deste seculo: Freud.
o objetivo especifico e abordar 0 problema cerebromente como ele se anuncia, se tematiza e e resolvido no
discurso freudiano e como este discurso foi interpretado por
sucessivas leituras que pretenderam desvendar 0 enigma
freudiano. Quem foi ele, de fato, um neurologista ou um
psicologo?
Confesso que 0 risco de um curto circuito n~sta
abordagem interdisciplinar nao esta descartado. A psicanalise
freudiana nao se reconhece como filosofia e prescinde dela,
porq~e ela mesma construira suas ferramentas teoricas para
exphcar 0 patologico, 0 normal e 0 cultural. A ciencia, por sua
vez, tern dificuldade de hospedar a psicanalise dentro de suas
fronteiras, visto que a propria metapsicologia freudiana nao
passaria de urna metafisica disfan;~ada.E a filosofia, pelo menos
a herdeira do consciencialismo cartesiano, continua a considerar
a psicanalise como uma mistificayao cientifica ou uma filosofia
bastarda.4
Acrescente-se a estas dificuldades subjetivas de
alguns psicanalistas, cientistas e filosofos emedados em suas
proprias ideologias, uma dificuldade objetiva.
0
discurso
freudiano e um discurso complexo, cujos remanejamentos
sucessivos 0 tomam, as vezes, ambiguo.
.
. Haveria dois Freud,
0 neuro-fisiologista e 0
pSlcanahsta? Afinal, quem e Freud? Urn novo Edipo que
desvenda 0 enigma da Esfinge, apelando para os mitos de Eros,
Thanatos, Ananke, Narciso? Urn cientista mapeando 0 cerebro?

Urn artista, escrevendo sobre os meandros da mente humana? 0
medico vienense fiel ao credo cientifico de sua epoca ou urn
cientista ousado e transgressor dos paradigmas cientificos
dominantes?
Tentaremos abordar 0 tema nao de uma maneira
dogmatica, mas numa perspectiva genetica e historica. Nao se
trata de julgar Freud a partir do nosso referencial filosofico ou
cientifico, mas de tentar reconstruir 0 caminho por ele percorrido
para superar 0 dualismo mente-cerebro e identificar as
ferramentas teoricas que utilizou para dizer a novidade do
inconsciente psicanalitico.

Antes, porem, temos que defmir, ou pelo menos
descrever sumariamente, os termos chaves do nosso tema:
cerebro e mente em psicanalise.

Com a palavra cerebro entenderemos de uma maneira
privilegiada e especifica 0 sistema nervoso central e de uma
maneira mais ampla e metaforica toda a dimensao corporal do ser
humano, chegando algumas vezes a ser sinonimo de corpo, uma
realidade anatomica, fisiologica, neurologica que se oporia a
realidade psiquica indicada pela palavra "mente".

.
0 termo "mente", por sua vez, tern uma longa
hlstoria. Como acontece com os termos que SaG usados e
a?usados ha muito tempo em contextos historicos e culturais
dlferentes, a palavra foi se carregando de muitos significados. 0
conceito mais comumente aceito foi 0 que se firmou no comeyo
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da modemidade, grayas a Descartes. Mente tomou-se. sinonimo
de consciencia, urn tenno que remete ao conJunto das
manifestayoes da vida psiquica do homem, envolvendo 0 seu
sentir, 0 seu querer e 0 seu raciocinar. Designa a relayao conos~o
mesmo, com aquele mundo chamado interior, que nos pennlte
urn conhecimento imediato e direto, bem como urn julgamento
certo e infalivel de nos mesmos.
Todos nos sabemos que esta concepyao, que faz
coincidir plenamente mundo mental com mundo consciente e
este com a esfera do eu e da subjetividade, desmoronou diante da
concepyao da mente que emerge da descoberta do inconsciente
psicanalitico.
.
Depois de Freud, 0 psiquismo 03.0 pode ser ":lals
representado por urn circulo cujo centro e a conscienci~. A
insistencia de Freud sobre 0 inconsciente parece reduzlf 0
psiquismo a urn circulo cujo centro e 0 inc~nsciente, .cabendo~a
consciencia debater-se na periferia, pobre diabo, servmdo a tres
senhores: old, 0 Superego e a realidade extema.5
Mente, portanto, em psicamilise tern urn sentido mais
amplo daquele habitual que herdamos da filosofia cartesiana.
Fora esta certeza, por enquanto, nada mais podemos afirmar.
Mais adiante veremos as varias interpretayoes que legitimariam
urna distinyao real dos fenomenos psiquicos daqueles somaticos o que nos permitiriam contrapor cerebro e mente em psicanalise e as outras que consideram as teses mentalistas de Freud,
hipoteses provisorias destinadas a dissolver-se nas substancias
quimicas do nosso cerebro.
Enfim, a pergunta , 0 que e psicanalise? 0 que ela e
para Freud?

Em 1914, num dos seus livros mais polemicos que ele
escreveu para reivindicar a paternidade da psicamilise diante da
confusao criada pelas dissensoes de Adler primeiro e de Jung
depois, afirma: "A psicanalise e criayao minha... acho justo
continuar afumando que ainda hoje ninguem pode saber melhor
do que eu 0 que e psicanalise".6
Repetidas vezes Freud nos diz que a psicanalise e
indissociavelmente urn metodo de investigayao do inconsciente,
uma tecnica terapeutica e uma metapsicologia.7
o que mais nos interessa nessa definiyao de
psicanalise e a sua vertente teorica, onde esperamos encontrar
alguma luz para nos ajudar a ver as relayoes existentes ou
inexistentes entre eerebro e mente.
Por enquanto nos bastam as teses basicas ou 0 paeote
psicanalitieo que Freud julga necessario assurnir em bloeo para
reivindiear a pertenya a sua psieanalise: "a pressuposiyao de
existirem processos mentais inconscientes, 0 reeonheeimento da
1eoria da resisteneia e repressao (reealque), a apreciayao da
importancia da sexualidade e do complexo de Edipo constituem 0
principal tema da psicanalise e os fundamentos de sua teoria.
Aquele que 03.0 possa aeeim-los a todos nao deve eonsiderar-se a
si mesmo como psicanalista".8

o diseurso freudiano 03.0 e urn discurso homogeneo.
Por isso que, as vezes, pareee ambiguo e se presta a
interpretayoes eontraditorias. Seria a psieanalise mais urna
6
7
8

FREUD, s. - Hist6ria do Movimento Psicanalitico. Vol. XIV, p.16.
eft. FREUD, S. - Dois verbetes de enciclopedia. Vol. XVIII, p.287.
FREUD, S. - D.c., p.300.

filosofia da mente ou, talvez, uma literatura? Nao, responde
decididamente Freud. A Psicamllise e uma ciencia da natureza.

Inumeras vezes Freud repetiu que a Psicanalise nao
tern uma Weltanschauung pr6pria e que ela e incapaz por si
mesma de cria-Ia, nem precisa dela, porque "faz parte da ciencia
e pode aderir a Weltanschauung cientifica... Uma
Weltanschauung erigida sobre a ciencia possui, excetuada sua
enfase no mundo extemo real, principalmente trayos negativos,
tais como a submissao a verdade e a rejeiyao as ilusoes. Todo
semelhante nosso que esta insatisfeito com essa situayao, que
exige mais do que isso para seu consolo momentaneo, havera de
procura-Io onde 0 possa encontrar. Nao 0 levaremos a mal, nao
podemos ajuda-Io, mas nem podemos, por causa disso, pensar de
modo diferente". 9
o que Freud pretendia ao situar a psicanalise no
conjunto das ciencias da natureza? Qual 0 debate te6rico
subjacente?
Por tras da insistencia de Freud de situar a psicanalise
entre as ciencias da natureza se esconde uma polemica
epistemol6gica, conhecida no seculo passado como a querela dos
metodos.
o avanyO de ciencias novas, como a psicologia, a
sociologia, a hist6ria, pareciam exigir metodos novos, diferentes
daqueles que se revelaram fecundos no estudo da natureza, mas
quase estereis no estudo do homem e dos fenomenos culturais.
Foi exatamente no ano de 1883, quando Freud
iniciava sua carreira medica, que Wilhelm Dilthey publica a sua
Introdu(:iio as Ciencias do Espfrito, tomando-se 0 grande te6rico
da distinyao entre as ciencias da natureza e as ciencias do espirito
ou da cultura.

11.2- Ciencias da natureza e ciencias do espirito.

o que diferenciaria as duas ordens de ciencias pode
ser reduzido as seguintes proposiyoes epistemol6gicas:
• As primeiras caberia explicar, as segundas compreender.
• N ciencias da natureza sao "nomoteticas", isso e, buscam
reduzir 0 particular a leis universais e deterministicas. As
ciencias da cultura, por sua vez, sao "idiognificas", isso e,
tentam compreender 0 particular na sua individualidade e
singularidade, no registro da incerteza e do contexto.
• As primeiras aceitam apenas juizos de realidade e pretendem
estabelecer relayoes de causalidade entre os fenomenos; as
segundas, implicam tambem juizos de valor e prete~dem
apreender as relayoes de sentido existentes num determmado
discurso.
• Enfim, 0 lugar epistemol6gico do cientista da natureza e de
uma suposta e pretensa neutralidade, enquanto 0 do interprete
sera sempre marcado pela subjetividade, mesmo que nao pela
arbitrariedade.
Quando, portanto, a hist6ria pergunta ao saber
psicanaHtico que emerge para 0 mundo da ciencia, que tipo de
saber e 0 teu? 0 pai dela responde obstinadamente, ate a morte: a
psicanalise e uma ciencia da natureza.
.'
Se aceitarmos a tese freudiana, nao tena senndo,
evidentemente, distinguir entre explicar e compreender, enn:e a
vertente explicativa da psicanalise e a outra interpretatIva,
hermeneutica.
11.3- Psicanalise:
cultura?

ciencia

da natureza

e ciencia

da

Alguem poderia objetar: mas a psicanalise nao se
caracteriza exatamente por ser uma ciencia da interpretayao do
sonho, do sintoma, do mito, da religiao, da arte, da cultura em

geral? Nao ocupa ela urn lugar de destaque entre as
hermeneuticas rivais que tentam interpretar a produ~ao simb6lica
do homem? Nao e Freud wn "mestre da suspeita", wn
iconoclasta, wn furador de mascaras"?lO Nao se intitula urna de
suas obras principais e mais famosas "A interpreta~ao dos
sonhos"?
Apesar desse aparente paradoxo, e preCISO
~econhecer que Freud sempre privilegiou 0 explicar sobre 0
~nterpr~tar._
A hermeneutica nao se constitui como uma oposi~ao
a exphca~ao, mas apenas como urn momenta e uma variante
dela. 0 ato interpretativo e 0 ato explicativo remetem a mesma
exigencia de estabelecer 0 nexo entre causa e efeito.
o conteudo manifesto de wn sonho wn ato falho urn
sintoma, somente adquirem 0 sentido pleno ~uando e pos~i~el
reduzi-Ios a seus determinantes.
Na querela dos metodos, portanto, Freud se coloca
decididamente ao lado das ciencias da Natureza. Digo mais: para
ele nao existe ciencia que nao seja da natureza. Por isso que
podemos afirmar que na base das conce~oes psicanaliticas do
psiquismo hurnano se encontra urn monismo radical.
11.4- A fundamentacao:
determinismo. II

monismo,

reducionismo,

Qual e a profissao de fe monista? 0 credo monista
reza assim: Creio na unidade fimdamental da natureza. N~
inexistencia de urn limite exato OU distin~ao absoluta entre
mundo inorganico, mundo vegetal, mundo animal e mundo
hurnano. Creio, portanto, que nao tern sentido em falar em
ciencias da natureza e em ciencias hurnanas e que a explica~ao

ultima da realidade e de natureza fisico-quimica.
Freud poderia assinar tranquilamente essa profissao
de fe, familiar a muitos cientistas do seculo passado. A
psicanalise, decididamente, nao se inscreve na intercessao dos
dois conjuntos, 0 das ciencias da natureza e 0 das ciencias do
espirito. Nao e nem a ponte, nem a mediadora entre as duas
esferas. Encontra-se por voca~ao e por oNao no (mico conjunto
possivel que e 0 das ciencias da natureza, 0 que implica que a
explica~ao Ultima dos fenomenos hurnanos, tanto normais, como
patol6gicos e ate culturais, saD redutiveis a uma explica~ao
puramente naturalista.
Nao foi este 0 juramento dos fimdadores da
Sociedade Fisica de Bedim em 1842? Ao afirmar reiteradamente
que a psicanaIise pertence as ciencias da natureza Freud
subscreve 0 credo fisicalista de seus mestres e idolo~,12 0 que nao
quer dizer que a psicanalise de fato e wna ciencia da natureza,
mas que ela deve ser. A fe reducionista e urna exigencia e urna
tarefa, nao urna gra~a dos deuses.
Esta obstina~ao em manter ancorada a psicanalise as
ciencias da natureza e tanto mais significativa porque Freud nao
desconhece a distin~ao'e a problematica subjacente entre ciencias
da natureza e ciencias do espirito. As poucas vezes em que a
expressao ciencia do espirito aparece ria obra freudiana e apenas
para evidenciar que a psicancilise tem que lidar com as
dificuldades das ciencias da natureza e nao com as facilidades da
ciencia do espirito.
"Conceitos basicos claros e defini~Oes vivamente
tra~adas somente saDpossiveis nas ciencias mentais ate 0 ponto
em que as segundas procuram ajustar urna regiao de fatos no
arcabou~o de urn sistema 16gico.Nas ciencias naturais, das quais
a psicologia e urna delas, tais conceitos gerais e nitidos saD

10

Cfr. RICOEUR, P. - 0 conj/ito das interpretafOes. Rio de Janeiro Imago
1978,p.127.
'
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efr. ASSOUN, PL. ~ 0 fundamento monista. In ~Introd1lfiio
Eplstemologra Freudlana. Rio de Janeiro, Imago, 1983, p. 45-57.
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12 A referencia a Helmholtz como "seu idolo" encontra-se
endereyada a Marta em 1883.
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superfluos e na realidade impossiveis".13
No maximo as ciencias do espirito podem fomecer
uma "colabora~ao" a psicanalise, conforme estas afirma~oes de
Freud: " Partilho do ponto de vista de que todos aqueles
problemas que se relacionam com a Iiga~ao entre os fenomenos
psiquicos e seus fundamentos organicos, anatomicos e quimicos
podem ser abordados somente por aqueles que tenham estudado
ambos, isto e, por analistas medicos. Nao se deve esquecer,
contudo, que isso nao e 0 todo da psicanalise, e que quanta ao seu
outro aspecto nunca podemos passar sem a coopera~ao de
pessoas que tenham tido uma educayao preliminar nas ciencias
mentais".14
Quando nasce, portanto, esta Ultima e querida filha de
Freud, a psicanalise, 0 seu pai intelectual a chamou de "psicoanalise". Por que este nome? Quem foi a madrinha de batismo? E
o proprio Freud que nos da as dicas. E a quimica.

As comparayoes que estabelece entre Quimica e
psicanalise nao deixam duvidas. As aproximayoes vao alem da
simples analogi a e de uma metafora. Parecem remeter mais a
uma relayao de modelo.
A psicanalise conseguiu decompor os fenomenos
psiquicos nos seus elementos constitutivos que sao as pulsoes,
uma realidade no Iimiar do fisico e do psiquico. As pulsoes nas
suas ayoes, reayoes e conflitos produzem urn sintoma, cujo
sentido escapa ao paciente. 0 arranjo de determinadQS sintomas
gera urn determinado complexo que desagua na doenya. Tarefa
do analista e decompor 0 sintoma para reencontrar os
FREUD, S.
FREUD, S.
15 ASSOUN,
Epislemologia
I3
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- Um esludo autobiognifico. Vol. XX, p.73.
- A quesliio da analise leiga. P6s-Escrilo. Vol. xx, p.29J -292.
P.L. - A psicanalise, qllimica das pllb,oes. In _ Introdt'fiio
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~mponentes basicos, assim como 0 quimico ~ecompOe ,0 ~al nos
sellS elementos constitutivos,
tornados meconheclvels
no
16

.,
.
.,
I'
Outras metciforas aproXlmam qUlmlca e pSl~ana lse
o aquela da manipulayao de substancias exploslvas. 0
com
.
-.f:
('as
psicanalista tambern lida com foryas exploslvas que sao as lOry ,
pulsionais. "0 psicanalista - escreve Fre~d - sabe que e~ta
trabalhando com foryas altamente exploslvas e. q~e ,?f~ClSa
avan~ar com tanta cautela e escrupulo quanta urn qUlmlco.
.
Equal 0 nome encontrado por Fre~d .para car~c~enzar
Ocesso de transformayao da libido numa atlvldade artlstIca ou
opr
.,
_ V
1intelectual ou social mente valonzada? SublIma~ao.
ma p~ ~ao
pode sublimar-se como urn solido pode passar do estado solIdo
para 0 gasoso sem se liqiiefazer.
.
..
.
Mas de que Quimica fala Freud? Tudo l~d~ca que e a
quimica inorgamca, cujo objetivo se~~o
~avolSler. e seus
seguidores e dividir, subdividir, ~ess~bdftdlf amda as dlferentes
substancias que entram em combrnayao..
.
Vma psicosintese nao tern mUlto sentIdo para Freud,
visto que para ele a quimica do psiquismo, as ~ulsoes, logo que
produz a decomposi~ao, efetua logo novos arranJos..
. .
"Disseram-nos - escreve Freud - que apos a analIse
de urna mente enferma, deve seguir urna sintese ... Senhores, nao
posso achar que essa psicosintese nos estabele~e. qualquer nova
tarefa. Se me permitisse ser franco e rude, dma que se trata
. ,,19
apenas de uma fr ase vazla .
, .
.
Para Freud, em suma, as aproximayoes entre QUl~Illca
e Psicanalise vao muito alem de urna simples analogta e
composto.

16 Cfr. FREUD, S. - Linhas de progresso na terapia psicanalitica. Vol. XVII,
p.202.
17 FREUD, S. _ Observayoes sobre 0 amor transferencial. ~ol. ~,
p.221.
18 Cfr. LAPLANCHE-PONTALIS
-Vocabulilrio de PSlcanahse. S. Paulo,
Martins Fontes, 1976, pp. 637-641.
.
19 FREUD, S. - Linhas de progresso na terapia psicanalitlca. Vol. XVII, p. 202203.

metUora. Raveria uma verdadeira subordinayao dos
conhecimentos psicanaliticos provis6rios aos conhecimentos
quimicos, que irao substitui-Ios definitivamente. Quem vai matar
a psicamilise e a Quimica. Se a expressao e muito forte
poderiamos substitui-Ia pela afinnayao de que , para Freud, a
psicanalise e urn saber provis6rio, aguardando sua morte natural
quando 0 homem descobrir os determinantes quimicos dos
fenomenos psicol6gicos. As "foryas psiquicas" cederiam lugar
aos "processos quimicos" correspondentes e a pesquisa s6 pararia
quando se encontrar os determinantes fisico-quimicos dos
fenomenos mentais. 0 futuro da psicanalise e naufragar e
dissolver-se no seu verdadeiro e Unico habitat que e 0 mar da
quimica e 0 oceano da fisica.
Palavras do pr6prio Freud: "...devemos recordar que
todas as nossas ideias provis6rias em psicologia presumivelmente
algum dia se basearao numa subestrutura organica. Isso toma
provavel que as susbstancias especiais e os processos quimicos
sejam os responsaveis pela realizayao das operayOes da
sexualidade, garantindo a extensao da vida individual na da
espeeie".20
E facit perceber que estamos diante do credo
reducionista: explicar' 0 complexo a partir do simples, a
psicologia a partir da fisiologia, esta a partir da biologia, a qual
por sua vez pode ser compreendida e explicada a partir da
quimica.
Do reducionismo ao determinismo 0 passo e curto e
necessario, visto que desta maneira e possivel descrever todos os
processos e seus encadeamentos ate chegarmos as suas causas de
natureza fisico-quimica.
o slogan "nada acontece por acaso", sintetiza a
cr~nya fre';ldiana de que tambem na ordem psiquica nada e
aCldentai. E verdade que Freud reconhece a existencia do acaso
na vida das pessoas. Admite ate urn certo espayo de liberdade que
20
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uma pessoa saudavel psiquicamente pode ter para escolher entre
varias altemativas. Mas acaso e liberdade DaOsaD manifesta~Oes
de espontaneidade ou arbitrariedade da natureza. Sao nomes
comodos que damos a certos fenomenos cujas causas saD muito
remotas e de dificil identificayao e nunca significantes que
remeteriam a uma realidade desprovida de causalidade.
"A teoria da mente de Freud, sintetiza Peter Gay, e
franca e estritamente detenninista".21

Nao e dificil perceber na defesa que Freud faz da
psicanalise, enquanto ciencia, os ecos de sua fonnayao medica.

Inicialmente a pesquisa zool6gica com 0 diretor do
Instituto de Anatomia comparada Carl Claus que 0 enviou ate
Trieste para observar e dissecar as gonadas de centenas de
enguias.
Em seguida,' a experiencia marcante dos seis anos
passados no laborat6rio de pesquisa fisiol6gica no laborat6rio de
E. Bruck, 0 ilustre membro fundador da Sociedade Fisica de
Berlim, para 0 qual a fisiologia nada mais era do que uma fisica
dos organismos.
A pesquisa com a cocaina, que vai quase que arruinar
sua reputayao, mas que hoje 0 coloca como um dos pioneiros da
psicofarmacologia.
A passagem foryada da pesquisa de laborat6rio para a
pratica clinica no hospital de Viena, onde e necessciriodestacar a
passagem pelo servi90 de psiquiatria de outro ilustre medico,
Meynert. Sera, precisamente, como livre docente de
21 GAY, P. _ Freud: uma vida para
Letras, 1989, p.123.
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nosso tempo. S. Paulo, Companhia das

neuropatologia que vai ganhar urna bolsa de estudo para estagiar
em Paris, onde "brilhava 0 grande nome de Charcot",220 ilustre
professor de neuropatologia.
Segundo a avalia~ao de E. Jones, os meses passados
em Paris foram decisivos para a conversao de Freud as hip6teses
mentalistas. Era praticamente 0 fim de sua atividade com 0
microsc6pio. Dai por diante haveria de tornar-se urn mero
,·
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De fato, ao voltar para Viena nao vai demorar 0
choque entre as duas escolas de psiquiatria, a alema represent~da
por Meynert e fundamentada nurn model0 anatomico-neuropato16gico e a francesa representada por Charcot que admite
tambem interpreta~oes psico16gicas. Freud se desentende com
Meynert e sera cada vez mais escanteado pela Sociedade Medica
.
24
de Vlena.
A pratica clinica que inaugura a partir de 1886 nao
vai afasta-l0 de suas pesquisas sobre cerebro. Sao deste periodo
urn projeto de trabalho sobre paralisias cerebrais, a reda~ao de
urn artigo sobre anatomia do cerebro para 0 dicionario medico de
Villaret, a publica~ao em 1891 de sua pesquisa sobre afasia.
o percurso, portanto, que 0 levou a psicanalise nao e
ta~ linear assim como 0 pr6prio Freud parece sugerir: "Passei da
histologia do sistema nervoso para a neuropatologia e depois,
incentivado por novas influencias,' comecei a interessar-me pelas
neuroses".25
FREUD, S. - Um esludo aulobiognijico. Vol. xx, p.22.
JONES, E. - Vida e Obra de Sigmund Freud. Rio de Janeiro, Zahar, 1979,
p.227.
24 " ... fui excluido do laborat6rio de anatomia cerebral e deixei de frequentar as
sociedades eruditas". FREUD, S. - Um esludo aulobiograjico. Vol. xx, p.27.
25 FREUD, S. - P6s-Escrito a urn estudo autobiognmco. Vol. xx, p.288.
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:E inegavel, porem, que, pouco a pouco, 0 trabalho
clinico com neur6ticos, 0 encontro com a psiquiatria ftancesa e
com medicos inovadores de sua epoca, parecem empurrar cada
vez mais 0 medico Freud nos brayos da psicologia. Haveria uma
passagem progressiva e silenciosa da neurofisiologia para a
psicopatologia, urna adoyao cada vez mais assurnida da hip6tese
psicodirulmica das neuroses, a defesa da existencia de processos
mentais inconscientes, a justificayao de urna conveniencia e ate
necessidade da hip6tese de urn inconsciente dinfunico para
explicar determinados fenomenos psiquicos, e, enfim, 0
reconhecimento cada vez mais assurnido da problematica sexual
na psicogenese das neuroses.
11I.3- A formula~ao teorica:
aparelho de linguagem.

aparelho

psiquico e

Ao Freud pesquisador da neuro-biologia, mapeando 0
cerebro, cederia lugar urn Freud psic610go, mapeando a
mente?26
Freud encontra-se entre dois amores: 0 amor antigo,
anatomia, fisiologia, neuropatologia, e 0 amor novo, a psicologia
clinica. E nao pretende renunciar a nenhurn dos dois.
:E no cruzamento destes dois mundos que se esboya 0
projeto de Freud de urna psicologia cientifica, urna psicologia da
profundidade, capaz de fornecer uma teoria geral das neuroses.
Nascem dois modelos explicativos: urn aparelho psiquico e urn
aparelho de linguagem. Os fenomenos patol6gicos nao se
inscrevem apenas no somatico, mas sao da ordem do sentido e da
hist6ria. Os sintomas neur6ticos, por exemplo, s6 podem ser
desvendados situando sua linguagem ininteligivel no contexto da
hist6ria do paciente. Os sonhos, sao urna linguagem, urn texto
cujo conteudo manifesto remete a urn conteudo latente, expressao
26
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de desejos inconfessaveis. Ate nas frestas de nossa linguagem
cotidiana, algo de misterioso fala mais do que nossas palavras
dizem etc ...
Este outro subconj unto de textos freudianos postula
urna outra concepyao do sujeito, ancorado no registro do sentido
e da historia, que Freud busca na linguagem e nao na consciencia
dos individuos.
Estas colocavoes de Freud, pareciam aos colegas
vienenses urn "conto de fada cientifico". Teria Freud abandon ado
a medicina?

Esta pergunta e pertinente, porque 0 proprio Freud
descreve sua odisseia intelectual como uma volta para a casa da
27
filosofia, ap6s urn longo desvio pelo mundo da medicina.
Sabemos a partir de seus depoimentos, inicialmente,
das resistencias juvenis para ingressar na medicina, em seguida
da falta de gosto por ela. "Nem naquela epoca, nem mesmo
depois, senti qualquer predile~ao particular peia carreira de
me'di co.,,28
Nurn olhar retrospectivo de sua vida, reconhece que,
"apos quarenta e urn anos de atividade medica, meu
autoconhecimento me diz que nunca fui realmente medico no
sentido adequado".z9
Desde uma carta dirigida a Fliess em 2 de abril de
1896 Freud reconhecia que: "Quando jovem meu tinico desejo
era adquirir conhecimentos filos6ficos e agora que estou

passan~o

da mdedic~n~3fara

a psicologia

estou em via de

concretlZaresse eseJo.
No ano seguinte se congratula com 0 amigo e consigo
mesmo porque ambos esrno encontrando 0 seu verdadeiro
caminho.
"Percebo, escreve Freud - que voce esta alcan~ando,
atraves do caminho tortuoso da medicina, 0 seu ideal de origem,
o de compreender os seres human os na qualidade de fisiologista,
exatamente como eu alimento a esperanva de alcanvar, pela
mesma rota, a minha ambi~ao originaria, que e a Filosofia.
Porque este era 0 meu primeiro objetivo, quando ainda nao sabia
da minha razao de estar no mundo,,?l
E nesta mesma epoca, ao redor de 1895, e na mesma
correspondencia com Fliess que aparece pela primeira vez 0
termo e 0 projeto teorico de Freud: a metapsicologia, que Freud
chama de 'meu filho ideal, meu filho problema'. E especialmente
nela onde encontramos urna retorica fisicalista com 0 intuito de
afastar a Psicanalise dos riscos de liIna redu~ao aliIna filosofia uU
a literatura e dar-Ihes, ao mesmo tempo, status de ciencia.
A teoria freudiana nada tern a ver com a metafisica, 0
"meta" nao remete para 'cima, para 0 transcendente, mas para 0
profundo, para 0 cientifico, ela situa-se no intercruzamento da
neurologia e da psicologia, pela mediavao inicial da patologia.
Tanto e que, quando Freud tenta dizer 0 "inconsciente", recorre a
tres modelos basicos aos quais ele nunca vai renunciar: 0 modelo
t6pico, dinfunico e econornico.

IV - Mapeando a mente: a exigencia metapsicol6gica.
IV.1 - 0 modelo anatomico.32

Ao transpor seu discurso cientifico do cerebro para a
mente, Freud nao abandona 0 modelo anatomico. 0 ponto de
vista topico, encontra-se sempre em primeiro lugar. E necessario,
antes de mais nada, localizar 0 fenomeno psiquico. A atividade
psiquica esta ligada ao cerebro, mas Freud nos adverte para nao
cairmOsna tentayao de supor uma ordem espacial verdadeira para
os sistemas psiquicos. LocaJizar , por exemplo, 0 sistema
Consciente no cortex e 0 sistema Inconsciente nas partes
subcorticais do cerebro seria urna tentativa destinada ao fTacasso.
Mesmo assim reconhece que esta dificuldade e urna "lacuna" e
que "no momento" a topica psiquica nao tern nada a ver com a
anatomia. Fala, porem, abundantemente nurna linguagem
espacial: regi5es do aparelho psiquico que apontam para alguma
localidade do corpo, localidades psiquicas, arquivos, 0
inconsciente como urna outra cena, se pergunta no artigo
metapsicologico de 1915 como explicar a mudanya de urn ato
psiquico de urn sistema para outro, se deve ser explicado como
urna mudanya de urn ,lugar para outro ou por urna mudanya
quaJitativa dentro do proprio sistema.
Em suma, ate no Esbor;o de Psicanalise, escrito
inacabado de Freud, reencontramos sempre 0 mesmo discurso.
"De nossa vida mental nos conhecemos duas coisas: primeiro 0
orgao corporal e cena de ayao, 0 cerebro (ou sistema nervoso) e,
por outro lado, nossos atos de consciencia...Tudo 0 que jaz entre
eles e nos desconhecido... Se existisse, no maximo permitir-nosia urna localizayao exata dos processos da consciencia.
Nossas duas hip6teses partem desses fins ou inicios
de nosso conhecimento. A primeira delas esta relacionada com a
32
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localiza~ao. Presumimos que a vida mental e fun~ao de urn
aparelho ao qual atribuimos as caracteristicas de ser extenso no
espa~o e de ser constituido por diversas partes - ou seja, que
imaginamos como semelhante a urn telescopio, microscopio, ou
algo desse genero .33
Mas, como funciona este aparelho? 0 modelo
dinfunicotentani explica-Io.
A
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IV.2 - 0 modelo dinamico.

Quando Freud confidencia a Fliess que esta passando
da medicina para a psicologia, nao quer dizer que esta
abandonando 0 campo seguro da ciencia para urna aventura
intelectual.
Ja existia urna tradiyao cientifica quase secular da
psicologia alema, que remontava a Herbart, 0 grande pai da
psicologia alema do sec. XIX. Foi ele a fonte inspiradadora de
fisiologistas como J. Muller, de psiquiatras como Meynert, de
psicofisicos como Fechner, de psicofisiologistas como Wundt e,
enfim, do proprio Freud.
Sabemos pelos seus biografos que Freud teve acesso
as ideias psicologicas de Herbart num manual que circulou em
suas maos de estudante do Ultimoano do Liceu.
A psicologia pode e deve ser uma ciencia. 0 principio
basico sobre 0 qual ele assenta a sua psicologia cientifica e 0 fato
de que tOOosos fatores psicologicos sao "representayoes". A vida
psiquica e uma cadeia de representayoes. Os afetos sao as
relayOes de foryas inter-representacionais. Estas sao foryas que
podem ser medidas. Nem todas as representayoes estao no campo
da consciencia, nem todas ficam. Ha urn limiar entre 0 mundo da
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