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consciencia e 0 mundo do inconsciente, onde voltam ou ficam as
representa<;5es obscuras e enfraquecidas.
Sem nos determos nos pormenores, quando Freud
pensa a primeira t6pica a representa como urn conflito tripolar,
Consciente, Pre-consciente,
Inconsciente, redutivel a dois,
Consciente - Inconsciente. De Herbart herda a terminologia, urna
concep<;ao ampliada do psiquismo, a teoria dos afetos e 0 modelo
dinamico de seu funcionamento. Falando ~pensando 0 psiquismo
conforme 0 modelo herbartiano, Freud pens a situar sua
descoberta na trilha de urn pensador que fez a cabe<;a de famosos
medicos alemaes.
IV.3 - 0 modelo energetico-economico.3S
Alem do modelo t6pico-anatomico,
do modelo
dinamico-psico16gico, e imprescindivel no mundo da ciencia a
dimensao de medida. A natureza da energia psiquica que circula
no aparelho ainda nao e identificada, nem Freud encontrou 0
logaritmo para medi-Ia, mas foi em Fechner e Helmholtz,
especialmente neste ultimo, que 0 Freud estudante de medicina
considerava seu idolo, que ele vai encontrar a terminologia e os
conceitos basicos da fisica da epoca para falar do principio do
prazer -desprazer alicer<;ado no de entropia, 0 principio de
realidade regulado pelo de menor a<;ao, 0 principio de economia
regido pelo principio de conserva<;ao da energia.
Ao lermos Freud, mais de cinqiienta anos depois de
sua morte, nos interrogamos perplexos se podemos e devemos
aceitar, junto com sua descoberta do inconsciente psicanalitico, a
roupagem cientifica ou pretensamente cientifica com a qual a
recobre.
Esta perplexidade
nao e apenas nossa. Nao
demoraram a surgir varias e variadas leituras e releituras na
35 Cfr. ASSOUN, PL. - Da dinfunica Ii economica: 0 modelo FecheroHelmholtziano. In -Introdu¢o a Epistemo!ogia Freudiana. D.c., p.165-212.

Alemanha, nos Estados Unidos, na Fran<;a em busca do
verdadeiro Freud, ou questionando a vertente hermeneutica ou a
pretensao cientifica da Psicaruilise.

V - As varias e variadas leituras de Freud.36
Tentativas de situar 0 pensamento de Freud dentro do
contexto hist6rico-cultural surgiram muito cedo, quando Freud
ainda estava vivo. 0 que se pretendia nao era tanto negar sua
originalidade, quanta denunciar os pressupostos deterministicos,
mecanicistas, materialistas subjacentes a teoria psicanalitica e
evidenciar a visao empobrecedora do homem nela contida.
A Psicamilise, em outras palavras, nasceu num
determinado ambiente que acabou determinando sua deficiencia
basica: ausencia de uma visao mais aberta do homem e de urna
explica<;ao mais variada e enriquecedora
do seu mundo
especifico, seja ele 0 patol6gico, mas especialmente 0 normal e 0
cultural.

Entre as criticas que mais se notabilizaram
registramos as de LudWig Binswanger que em 1936 publica urn
artigo intitulado "A conce~ao freudiana
luz da antropologia".
Nele 0 autor contrapOe a antropologia subjacente ao freudismo
com a antropologia classica e humanista. 0 homem que emerge
das teorias psicanaliticas e 0 "homo natura", urn ser puramente
imanente a natureza, urna conce~ao
enraizada no Zeitgeist

a

36 Cfr. ASSOUN, PL. - Introdu~ao. Estado do problema. In Introdufdo
a
Epistemo!ogia Freudiana. O.c., p.19-44. Cfr. BIRMAN, 1. - Leituras sobre a
cientificidade da Psicamilise. In - Psicanalise, Ciencia e CU!lura. Rio de
Janeiro, Zahar, 1994, p. 54-65. Cfr. MONZANl, L.R. - Discurso filos6fico e
discurso psicanalitico: balan~o e
perspectivas. In AA.VV. - Filosofia do
Psicanalise. S. Paulo, Brasiliense, 1991, p.111-138.

cientifico do seculo XIX. Esta conce~ao nao e falsa, mas muito
empobrecedora. Freud nao viu a outra dimensao do homem, a
transcendente,
0 'homo
caelestis,
aeternus,
universalis,
historicus'. Em suma, falta ao homo freudiano urn suplemento de
alma. 0 remedio consiste em complementar as contribuiyoes da
psicaruilise com as da filosofia fenomenol6gica existencial.
o artigo de Binswanger e urn marco hist6rico. Outras
interpretayoes se sucederam opostas e irreconciliaveis, partindo
das colocayoes dele.
Alguns autores reconheceram que a leitura de Freud
na 6tica biol6gica, neurol6gica e fisico-quimica era a unica
possivel e a unica verdadeira. Nao teria sentido falar em cerebro
e mente. A dimensao mental e reabsorvida na Unica dimensao. do
homem naturalista, determinista, mecanicista e materialista.
Este tipo de leitura foi reforyado com a publicayao
nos anos 50 de urn escrito p6stumo de Freud, 0 Projeto de uma
psicologia para neurologistas escrito em 1895. Alguns autores
viram nele urn esboyo de metapsicologia total mente aliceryado
em base neuro-fisiol6gica como 0 paradigma de referencia para
compreender os outros escritos metapsicol6gicos posteriores.
Esta ultima somente e psico16gica na aparencia, mas de fato e
neuro-psicoI6gica. Nao ha urn corte na caminhada freudiana do
estudo do cerebro para 0 estudo da mente, como parece insinuar a
Interpretayao dos sonhos. 0 famoso capitulo vn desta obra nada
mais faz do que retomar a explicayao metapsico16gica esboyada
no projeto de 1895.
Para os mais radicals, Freud foi urn psic610go
mascarado. Ele nunca deixou de ser urn neuro-fisiologista e
nunca saiu, metaforicamente, do laborat6rio de fisiologia de
Briicke.
Quem achar que seria demais afmnar que a obra
freudiana se inscreve total mente e exclusivamente na esfera da
neurologia pode aderir a posiyoes mais moderadas.

Alguns reconhecem que houve uma passagem de uma
psieologia para neurologistas
para uma psicologia para
psie610gos, mas esta Ultima seria uma degenereseeneia, apenas
uma metAfora literaria. A verdadeira estaria contida no projeto de
1895. E uma posiyao difieil de sustentar, porque a pretensa
verdadeira psieologia freudiana nao foi publieada e a que foi
publieada (mais de 20 volumes na ediyao standard brasileira)
seria a disfaryada. Tese difieil de defender, mas nao absurda.
Todas estas posiyoes, evidentemente,
deseartam
qualquer dualismo. A expressao eerebro-mente e simplesmente
uma expressao vazia. Em suma, a obra freudiana no seu todo
deve ser lida como urna partitura musical numa Unica chave que
a tornaria verdadeiramente inteligivel e coerente: a chave
neurobio16giea.
Reduzir, porem, toda a obra freudiana a urn diseurso
enefgetico e positivista e ignorar todo urn outro discurso
freudiano que se artieula em torno do senti do. Decifrayao e
interpretayao nao silo as grandes tarefas da psicanalise? Sentido
dos sonhos, dos sintomas, das parapraxias, das obras de arte, dos
idolos e dos mitos.
A verdadeira chave para que a sinfonia freudiana
possa real mente ser ouvida na sua complexidade e originalidade e
a chave hermeneutica. 0 Freud verdadeiro nao e 0 neurologista,
mas 0 Edipo modemo que desvenda 0 enigma da esfinge.
V.2 _ Hyppolite.37
Retomando 0 debate te6rico sobre a leitura de Freud,
surgido na Franya especialmente a partir da obra de Dalbiez,
Jean Hyppolite, na decada dos anos cinquenta, escreve urn livro
destinado a marcar posiyao sobre a interpretayao de Freud. 0

37 efr. BIRMAN, 1. _ A filosofia
Freud. In - O. C., pp. 66-77
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titulo e significativo: Psicamilise e Filosofia.38
A leitura da obra freudiana, na Mica filos6fica,
causou-lhe urna sensayao de ambivalencia: surpresa e decepyao.
A surpresa positiva se relacionava com 0 caniter 00
busca e descoberta psicanalitica. A decepyao com a roupagem
positiva de que se revestiu a descoberta do inconsciente. Percebia
que havia urna revoluyao interessante na abordagem dos
fenomenos psiquicos, entendidos como fenomenos portadores de
senti do, mesmo que pela mediayao de significantes inicialmente
incompreensiveis. Era necessario, porem, exorcizar 0 demonio
energetico, inimigo mortal do senti do.
Segundo a otica desta leitura, Freud teria tentado se
equilibrar entre cerebro e mente, entre urna representayao
energetic a do funcionamento do aparelho psiquico e urna
interpretayao
hermeneutica
dos
dialetos
falados
pelo
inconsciente.
0 deslocamento
frequente em Freud entre
naturalismo e hermeneutica, explicayao e compreensao produziu
urna mistura original, mas 0 verOOdeiro Freud e que deveria ser
salvo era 0 investigador da mente e nao 0 pesquisador do cerebro.
Caberia ao trabalho filosofico retraduzir a mensagem
de Freud nurna outra linguagem mais apropriada a noviOOde da
descoberta
freudiana;
0
inconsciente
psicanalitico,
urna
linguagem finalmente
liberta do jugo positivista. Deste
casamento entre Psicanalise e Fenomenologia
nasceria a
psicanalise existencial. Desta maneira poderiamos jogar fora a
agua suja e salvariamos a crianya.
Apesar das criticas que podem ser feitas a esta leitura
cindiOO de urn Freud energetico e de urn Freud henneneuta, e
inegavel que Hyppolite ultrapassa a leitura de Binswanger. Nao e
verOOde que a psicanalise freudiana nos revela apenas 0 "homo
natura". Vislurnbrou que a Psicanalise pode fomecer urna nova
compreensao do homem ao nos revelar que a mente, a

consciencia, esta cortada de alguns sentidos que escapam ao
sujeito. Caberia a psicamilise reconstruir a totalidade significante
pela mediayao da comunicayao psicanalitica: escuta e decifrayao.
Segundo Hyppolite 0 pensamento de Freud "nao
cessOU de evoluir, de se retificar, obcecado pela preocupayao
{mica 00 verdade e 0 sentimento de urn desvelamento das raizes
hurnanas. Podemos, as vezes, indignar-nos com a linguagem
positivista de Freud medico, que era aquela de sua epoca, mas
nao devemos esquecer a evoluyao que 0 conduziu de urna
fisiologia dimlmica a psicologia. Sem cessar, Freud remanejou
seus esquemas, modificou sua linguagem, como em busca de
urna verdade
pressentida
mas jamais
definitivamente
"
39
e 1ab ora 00 .
Teria Hyppolite encontradoo
fio de Ariadne que
levasse 0 leitor a encontrar 0 essencial da psicamilise sem perderse no labirinto de suas explicayoes positivistas?

Na decada dos anos 60, P. Ricoeur retoma as
intuiyoes de Dalbiez, seu primeiro mestre de Filosofia e do
proprio Hyppolite e surpreende positivamente 0 mundo filosofico
e 0 proprio mundo psicanalitico com a obra hoje ja considerada
cllissica Da interpretacao: ensaio sobre Freud.40
Pergunta-se, inicialmente, se urn fil6sofo, que nao e
analista, nem passou por urn processo de analise, pode ter aces so
. a urn discurso competente sobre Freud. Em outras palavras, e
possivel a urn fi16sofo compreender, enquanto filosofo, a teoria
psicanalitica e mesmo, parcialmente, a experiencia psicanalitica?
A resposta para Ricoeur e afirmativa por dois
motivos. "Em primeiro lugar, porque Freud escreveu uma obra
Texto citado par MONZANI, L.R - D.c., p.120.
RICOEUR, P. _ Da interpretafiio: ensaio sobre Freud Rio de Janeiro,
Imago, 1977.
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HYPPOLITE, 1.- Ensaio de psicanillise e filosofia. Rio de Janeiro, Ed.
Timbre Taurus, 1989.
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que nao se dirige a seus alunos, a seus colegas ou a seus
pacientes, mas a todos nos: ao fazer conferencias, ao publicar
livros, aceitou ser situado por seus leitores e seus ouvintes no
mesmo campo de discussao que os filosofos".41
Em segundo lugar, porque 0 objeto de investigayao da
psicamilise nao e de dominio exclusivo dos psicanalistas, visto
que ele "nao e, como se poderia dizer apressadamente, 0 desejo
humano, 0 desejo (Wunsch), a libido, a pulsao, eros (todos esses
termos tern urn sentido contextual preciso), mas 0 desejo numa
relayao mais ou menos conflitual com um mundo da cuItura, com
um pai e uma mae, com autoridades, com os imperativos e a~
interdiyoes, com obras de arte, com objetivos sociais e idolos. E
por isso que, quando Freud escreve sobre arte, moral e a religiao,
nao estende mais tarde, a realidade cultural uma ciencia e uma
pnitica que teriam antes encontrado seu lugar determinado na
biologia humana, ou na psicofisiologia; de imediato, sua ciencia
e sua pnitica se mantem no ponto de articulayao do desejo e da
cuItura. Quer tomemos A interpretar;iio dos sonhos ou os Tres
ensaios sobre a sexualidade, para considerarmos duas das
primeiras obras, 0 plano pulsional e tornado em sua relayao com
uma 'censura', com 'diques', 'interdiyoes', e 'ideais'. A figura
nuclear do pai, no episodio edipiano, e somente 0 centro de
gravitayao desse sistema".42
Contrariamente a seus predecessores, Ricoeur
reconhece que nao e possivel separar, em Freud, doutrina e
metodo, 0 psicologo e 0 medico, 0 discurso sobre 0 cerebro e 0
discurso sobre a mente. Existem, sim, de fato dois discursos que
podemos distinguir, mas nao separar, em Freud. 0 primeiro
aborda questoes de sentido: sentido dos sonhos, dos sintomas, dos
jogos de palavras, da cultura. 0 segundo: questoes de forya:
investimento, desinvestimento, energia, conflito, recalque.
RlCOEUR, P. - D conjlito das interpretaryiJes. Rio de Janeiro, Imago, 1978,
p.139.
42 RlCOEUR, P. - D.c., p.140.
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Tem-se a impressao que, altemadamente, a
psicaruilise explica os fenomenos psiquicos ora por conflitos de
[oryas e, portanto, de energia, ora por uma exegese do sentido
manifesto pelo sentido latente. "Os escritos de Freud se
apresentam, de imediato, como um discurso rnisto, ate mesmo
ambiguo, que ora enuncia conflitos de forya justificando uma
energetica, ora relayoes de sentido justificando uma
~
.
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hermeneutlca
.
Este discurso misto nao e equivoco, nos diz P.
Ricoeur, mas "adequado a realidade que pretende explicar, a
saber, a ligayao do sentido com a forya numa sema-ntica do
desejo.
Essa leitura faz justiya aos aspectos mais realistas e
mais naturalistas da teoria freudiana, sem jamais deixar de tratar
as 'pulsoes', 0 'inconsciente', 0 'Id', como significados
decifrados em seus efeitos de sentido".44
Em outras palavras, as questoes de sentido
encontram-se interligadas com questoes de foryas. Isso e
claramente manifesto no conceito psicanalitico de pulsao, 0 qual
nao pode ser reduzido ao conceito neurofisiologico de instinto,
mas nem a um conceitp puramente psicologico, desvinculado de
sua fonte somatica. "0 representante da pulsao, nos diz Ricoeur nao e nem biologico, nem semiotico; delegado pela puIsao e
prometido a linguagem, so revela a pulsao em seus rebentos e nao
acede a linguagem senao pelas combinayoes artificiosas dos
'investimentos de coisas', aquem mesmo das representayoes
verbais".45
Em outras palavras, a pulsao nao e apreensivel em si
mesma, mas so nos e acessivel na medida em que ela se toma
linguagem, atraves de seus representantes psiquicos, atraves de
seus efeitos de sentido. A decifrayao do sentido distorcido nos
43
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RICOEUR, P. _ Da interpretaryiio. O.c., p.67.
RICOEUR, P. _ D conjlito das interpretaryoes. O.c., p.137.
RI COEUR, p. - D.c., p.144.

(yorstellung)".48 No inconsciente freudiano encontramos 0 ponto
de uniao entre pulsao, a qual remete sempre a urna exigencia de
pressao e de forya, com suas expressoes psiqui cas que SaD as
representayoes.
Eis ai 0 que Ricoeur chama de aporia freudiana ou,
diria eu, 0 desafio que a psicanalise coloca a psicologos, filosofos
e neurologistas: e possivel esta convivencia entre forya e sentido?
Como conceber urn aparelho psi qui co, uma mente, que e
atravessado por foryas que sao recebidas, transformadas e
deslocadas por ele? Estamos marcados para sempre pelo
dualismo cartesiano que relega quanti dade, energia, jogo de
foryas ao somMico, relegando ao mental 0 pensamento, as
representayoes, suas articulayoes e conseqiientes possibilidades
de decifrayao e de interpretayao?
Se permanercermos ancorados aos conceitos do
somatico e do psiquico herdados da modemidade sera dificil,
senao impossivel, compreender Freud, e continuaremos a colocar
mente e cerebro em oposiyao, relegando 0 discurso da forya ao
cerebro e 0 discurso do sentido a mente.

conduzini ao desejo. Desta Inaneira, a fidelidade ao discurso
freudiano, uma leitura nao tendenciosa de Freud nos desautoriza
a co]ocar a psicamilise totalmente do lado das ciencias da
natureza, como tambem totalmente do lado da semiologia.
o discurso de Freud nao articula forya e senti do em
todo as suas obras e da mesma maneira. Ricoeur distingue tres
momentos ou tres conjuntos de obras. 0 primeiro e constituido
pelas obras mais anti gas de Freud, onde encontrariamos urna
energetica sem hermeneutica. 0 exemplo tipico deste primeiro
momenta e 0 famoso Projeto de 1895, urna psicologia para
neurologistas e que "representa 0 que poderia chamar - diz P.
Ricoeur - urn estado nao hermeneutico do sistema".46
Ja na Interpreta9{io dos Sonhos, energetica' e
hermeneutic a estao presentes de urna maneira ostensiva, mesmo
que ainda nao plenamente integradas.
"0 dificil cap. VII de A Interpreta9{io dos Sonhos e,
incontestavelmente, 0 herdeiro do "Projeto" de 1895. Nao tendo
sido esse "Projeto" publicado pelo proprio Freud, podemos dizer
que e em A Interpreta9{io dos Sonhos que ele se salva. No
entanto, duas mudanyas pelo menos intervieram. A primeira e
demasiado importante para que tivesse escapado: 0 aparelho
psiquico de A Interpretacao de Sonhos funciona sem referencia
anatomica, e urn aparelho psiquico ... fala-se de ideias investidas e
nao mais de neuromos investidos".47
Sera, porem, somente nos escritos de metapsicologia
que as duas exigencias do discurso psicanalitic<Yalcanyam sua
maturidade e seu ponto de equilibrio. "De urn lado, esses escritos
tematizam de modo coerente 0 ponto de vista t6pico-economico
naquilo que chamamos a primeira topica: Inconsciente-Preconsciente-Consciente; de outro, mostram urna nova articulayao 'no' proprio inconsciente - entre pulsao (Trieb) e representayao

No mesmo ano da publicayao do livro de Ricoeur Da
Interpreta9{io: ensaio sobre Freud, era publicado na Franya, em
1965, urn artigo de Althusser sobre Freud e Lacan.49
Mais urn nao psicanalista, tentando por urna certa
.ordem no caos de interpretayoes do pensamento de Freud que
resultaram em equivocos e riscos ideologicos.
A nota preliminar situa 0 trabalho de Lacan como
tentativa de recuperar a originalidade da intuiyao freudiana,
salvaguardando 0 escandalo da descoberta que a 'Ramo

RICOEUR, P. - Da interpreta¢o.
47 RICOEUR, P. - D.c., p.83.

RICO EUR, P. - O.c., p.105.
. ALTHUSSER, L. - Freud e Lacan. In AA.VV. - Estntturalismo:
de textos
teoricos. Barcelos, PortugaIia Editora, 1973, p.229-255.
48
49

46

O.c., p.69.

antoJogia

Ocidental' tentou digerir e apropriar-se dela, reduzindo a
psicamilise a biologia, psicologia, medicina, filosofia ou
sociologia.
Na realidade a psicamilise nao se identifica com estas
diston;oes de que ela foi em parte ciunplice e vitima. Era
necessario voltar ao Freud maduro e redescobrir 0 carMer
revolucionario e irredutivel de sua descoberta: 0 inconsciente
psicanalitico.
o objeto especifico da psicanalise, de fato, nao e a
tecnica, nem a pratica analitica, nem a cura em si, "mas os efeitos
prolongados no adulto que sobrevive, dessa extraordinaria
aventura que, desde 0 nascimento ate a liquidayao do complexo
de Edipo, transforma urn pequeno animal, concebido por urn
homem e uma mulher, numa criam;a humana";so numa palavra, 0
inconsciente.
o instrumental teorico de que se serviu Lacan, para
esta releitura de Freud, foi tirado de urna ciencia nova, a
lingiiistica, a qual permite dar a descoberta de Freud conceitos
teoricos adequados, superando 0 modelo fisico-biologizante do
primeiro Freud que teve de tomar emprestado os conceitos
teoricos a outras disciplinas.
A tese fundamental de Lacan e que 0 objeto
especifico da Psicamilise e 0 Inconsciente e que este esta
estruturado como linguagem.
Visto que a partir de Ferdinando de Saussure
privilegia-se a semiologia sobre a semantica, 0 significante sobre
os significados, afirmar que 0 inconsciente esta estruturado como
linguagem e 0 mesmo que afirmar 0 primado e a autonomia do
significante sobre 0 significado. 0 inconsciente seria constituido
pelo conjunto de cadeia de significantes, cujas regras, ou leis, ou
jogos, saD formalmente identicos as formas lingiiisticas da
metafora e da metonimia. 0 proprio Freud, por sinal, ja tinha
identificado 0 mecanismo da linguagem do inconsciente nos
50

ALTIIUSSER,

L. - D.c., p.241-242.

sonhos, atos falhos, chistes, sintomas, identificando a
condensa~ao e 0 deslocamento na metafora e na metonimia.
A originalidade de Lacan estaria em retomar e
explicitar a intuiyao freudiana graya as contribuiyoes da
lingUisticae de uma filosofia da linguagem.
A linguagem e relevante para a psicanalise, nao
apenas porque e a mediayao da cura analitica, a cura pela fala,
mas pela sua funyao estruturante do 'humano', constituindo-se
como a causadora da emergencia da subjetividade na crian~a.
A marcha foryada que 0 pequeno animal humano tern
que percorrer para chegar a sua subjetividade, sem que 0 exito
final esteja garantido para todos, passa por duas etapas
fundamentais. A primeira, a do imaginario, caracterizado por
uma relayao simbiotica dual, sem media~ao, da crian~a com a
mae. A segunda, a do simbolico, quando se da 0 saIto para a
subjetividade.
o acesso a dimensao simbolica, a dimensao
propriamente humana, se da no complexo de Edipo, quando a
ordem do imaginario e rompida pela intervenyao do Pai, simbolo
da Lei, do Terceiro, que acaba com a relayao dual mae-filho,
estabelecendo uma rela~·ao temaria pela introjeyao de uma Lei
que e imposta a crian~a: a Lei da Cultura.
VI. A psicanalise freudiana: cavalo de tr6ia da cultura
contemporanea.
Talvez, ap6s seguirmos as pegadas dos grandes
mestres, nos sintamos meio perdidos, como quando iniciamos a
caminhada. Parece que a obra de Freud se situa na interseyao de
tres mundos: 0 cerebral-somatico, 0 mental-psicologico e 0
historico-cultural.
A tentayao de desatar este no, como Alexandre fez
Com 0 famoso no de Gordio, isso e com violencia, nao passa de
mais uma das ardilosas resistencias ao 'inedito' da Psicanalise.

a filosofia (cf. a 'psicanalise

existencial' de Sartre, a analise do

. , de B'mswanger, etc. )".53
'Dasem

Em varios escritos Freud aborda 0 tema das
resistencias a psicanalise de seus contemponlneos e,
naturalmente, as analisa a luz dos pr6prios princIpIOs
psicanaliticos. As rea90es as novidades psicanaliticas seriam
mais de ordem emocional do que propriamente racional. No
fundo, 0 motivo verdadeiro reside no medo a verdade, na recusa
da ferida narcisica aberta pela revolu9ao da psicanalise, ao
relembrar ao homem que "0 ego nao e 0 senhor da sua pr6pria
casa".51
Em 1925, porem, Freud faz uma profecia; "essa
resistencia - escreve no artigo As resistencias a psicanalise - nao
pode durar para sempre. Nenhuma institui9ao humana pode, a
longo prazo, escapar a influencia da critica legitima".52

De fato, a cultura contemponlnea absorveu Freud,
talvez mais para consumi-Io do que para se deixar questionar por
ele.
"A Razao Ocidental - nos diz Althusser - (razao
juridica, religiosa, moral e politica, tanto quanto cientifica) nao
consentiu com efeito, depois de anos de desconhecimento,
desprezo e injirrias... em assinar urn pacto de coexistencia
pacifica com a psicanalise, a nao ser com a condi9ao de a anexar
as suas pr6prias ciencias e aos seus pr6prios mitos: a psicologia,
quer ela seja behaviorista (Dalbiez) ou fenomenol6gica (MerleauPonty) ou existencialista (Sartre); a bioneurologia, mais ou
menos jaksoniana (Ey); a 'sociologia' de tipo 'culturalista' ou
'antropoI6gico' (dominante nos EUA: Kardiner, M. Mead, etc.) e
51
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inegavel que houve uma tentativa de anexa9ao da
psicanalise a outros dominios do saber, bem como uma
vulgariza9ao cada vez maior do jargao psicanalitico. A
psicanalise desocultou e desmitizou 0 homem. Podemos
questionar estas influencias curtas e rea90es imediatas,54 mas e
inegavel que ela hoje exerce urn certo fascinio sobre nossos
contemponlneos, especialmente aqui no Brasil, onde, segundo
Servulo Figueira, teria-se instalado uma verdadeira cultura
psicanalitica.55
o fato e que todos os saberes querem arrastar para
dentro de suas cidadelas este verdadeiro presente de grego que
Freud nos deixou, desde que expurgado do perigo do "inedito".
Nao desapareceram - e com razao - as suspeitas de que no seu
ventre possa se esconder uma filosofia subversiva, urn
cientificismo anacronico, uma novidade epistemo16gica que faz
explodir os para-metroscientificos do passado ou ate urna simples
"pratica orgulhosa ou envergonhada de nao ser mais do que a
. sOCIa
·ld os tempos modemos ,,56
magta
.
Seja qual for nossa avalia9ao pessoal, a pesquisa
freudiana sobre cerebro e mente parece apontar para uma
verdadeira revolu9ao, que ele vislurnbrou e evocou na celebre
passagem onde alinha sua descoberta a revolu9ao darwiniana e
copernicana.
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Longe de ter 0 otimismo das paIavras de HaeckeI, que
parece foi 0 primeiro a relacionar os dois grandes homens,57
Freud nos lembra que ha urn descentramento progressivo do
sujeito e que a vida humana tern urn certo carater tragico, que
cada ser hurnano nunca pode esquecer.

Primeiro, 0 tragico do destino infantil. Por
possuirmos uma infiincia tao prolongada somos profundamente
marcados por esta nossa pre-historia que nos puxa para tras e nos
leva a comportamentos estereotipados . A inFancia e 0 nosso
destino. Ancorados nele temos dificuldade de construir uma
historia nossa e de nos tomar adultos.
Freud tentou descrever a "longa marcha for.;ada. que,
de larvas de mamifero, transforma as crian.;as humanas em
sujeitos".58 Esta longa caminhada esta marcada por sucessos e
derrotas. De qualquer maneira e urna caminhada obrigatoria, no
fim da qual a maioria alcan.;a, sem grandes prejuizos, 0 mundo
adulto, enquanto outros se perdem na psicose, na Ioucura ou na
doen.;a organica.
Segundo, 0 tragico do Ego, pobre diabo, servindo a
tres senhores, evidenciando a dimensao conflitiva do ser hurnano.
"Assim, 0 ego, pressionado pelo id, confinado pelo
superego, repelido pela realidade, luta por exercer eficientemente
sua incurnbencia economica de instituir a harmonia entre as
for.;as e as influencias que atuam nele e sobre ele; e podemos
compreender como e que com tanta frequencia nao podemos
reprimir urna exclama.;ao: 'a vida nao e faciI!,,,.59

57 efr. ASSDUN,
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Terceiro, 0 tnigico do Id, que aponta para 0 carater
errante do desejo humano e para a dificuldade de amar e ser
amado de uma maneira saudavel e nao neurotica.
Quarto, 0 tragico do superego: a dificuldade de se
julgar de modo adequado e ~ assurnir a culpa nao neurotica. As
exigencias de ultrapassar a moral vigente rumo a urna etica que e
necessario se dar para possibilitar a emergencia e sobrevivencia
da cultura.
Quinto, 0 tragico da existencia humana. Somos
impelidos a felicidade, visto que 0 principio do prazer regula 0
funcionamento do aparelho psiquico, desde 0 inicio de nossa
existencia, mas, infelizmente, nos diz Freud "ficamos inclinados
a dizer que a inten.;ao de que 0 homem seja 'feliz' nao se acha
inc1uida no plano da Cria.;aO".60Freud certamente assinaria os
versos do nosso poeta: tristeza nao tern fim; felicidade, sim.
Sexto e ultimo, 0 tragico da cultura, evidenciado na
Iuta de gigantes entre Eros e Thanatos, sem que esteja garantida a
vitoria do primeiro sobre 0 segundo. ":6 essa batalha de gigantes
que nossas babas tentam apaziguar com sua cantiga de ninar
sobre 0 Ceu".61

Quanto ao futuro da psicanalise no mundo da ciencia
em geral e da psiquiatria em particular 0 discurso de Freud
destaca 0 carater introdutorio e provisorio de suas explica.;5es.
"A psiquiatria, escreve Freud em Dois verbetes de
enciclopedia, enaatualidade essencialmente mnaciencia descritiva
e classificatoria cuja orienta.;ao ainda e no sentido do somatico,
de preferencia ao psicologico, e que se acha sem possibilidade de
fomecer explica.;5es aos fenomenos que observa. A psicanalise,
contudo, Jiio ~ coloca em oposi.;ao a ela, como 0 comportamento
60
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quase uminime dos psiquiatras poderia levar-nos a acreditar. Pelo
contnirio, COOlO mna psicologia profunda, urna psicologia daqueles
processos da vida mental que SaD retirados da consciencia, ela e
convocada a dar a psiquiatria urn fundamento indispensavel e a
liberta-Ia de suas atuais limita<;oes. Podemos preyer que 0 futuro
dara origem a urna psiquiatria cientifica, a qual a psicanalise
serviu de introdu<;ao".62
A psicanalise encontra-se entre 0 ja conhecido do
cerebro e 0 ainda ignorado. Neste espa<;o que nao e nem da
anatomia, nem da quimica, nem da fisica, situa-se a explica~ao
psicanalitica.
Quando, JXXIDl, 0 modelo topico assentar nurna
anatomia, 0 modelo dinfunico numa substancia quimica e 0
modelo economico nurna quantifica~ao da energia, a psicanalise
chegara a seu fim. Fim nos dois senti dos, objetivo final de sua
pesquisaefim de suarnz30~!lY.Asuaperfei~ao sera sua morte.
Enquanto isso, a psicanalise reivindica uma certa
autonomia e importftncia das suas descobertas sobre 0 mundo
hurnano, integrando indissociavelmente cerebro, mente e 0 mundo
da historia e da cultura. Se nao e urn farol, nao deixa de ser urn
pequeno raio a iluminar a existencia hurnana.63
Chegamos ao fim de nossa conferencia. Ao mesmo
tempo que vos agrade<;o pela aten<;ao que me dispensaram,
desejo a todos voces urn trabalho fecundo neste simp6sio sobre
cerebro que hoje estamos abrindo. Parafraseando as palavras do
interlocutor de Zaratustra, com as quais abrimos esta conferencia,
cada urn de nos possa tambem dizer: 0 cerebro hurnano ""e0 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".64
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