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retendo, neste artigo, analisar alguns paradoxos
que
perpassam a tl1tima refonllulac;ao do aparelho psiquico
operada por Freud em 0 Ego e 0 Ie/. I
Com 0 tenllO paradoxo entendo apenas 0 desafio para a reflexao
filosofica que a topica proporciona. Construida a pal1ir de 'opinioes' e
'especulac;oes', mas tambem de dados cIinicos com os quais Freud
procura legitima-Ias, ela nos forc;a a pensar. Quais as implicac;oes para
uma compreensao do sujeito?
A exigencia de uma :--erlexao critica sobre 0 que 0 fundador da
psicanalise chama de 'psicoiogia do ego' nao e apenas legitima, mas
necessaria, na medida em que ele proprio suspeita que a primeira topica
(1915) assentava sobre fit/os, enquanto agora parecem apoiar-se sobre
opinioes, isto e, investigcu;oes teoricas.2 Ao expressar 0 desejo que
as novas hipoteses sobre a estrutura eo funcionamento do aparelho
animico nao se limitassem a 'apenas enriquecer nosso acervo de
formulas', desejava evidentemente que elas nos pudessem, de fato,
auxiliar na compreensao e explicac;ao do ser humano. E precise,
portanto, ir alem da simples terminologia (Id, Ego, Superego), das
metaforas topicas retiradas da 'geografia
politica'
('territorio
q
estrangeiro',3
'reinos',
'regioes'
'provincias );
daquelas que
caracterizam 0 ego ('monarca constitucional',
'medico',
'escravo',
'politico', 'protozoario')5
eo id (caldeirao, caos ... ).6
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Passaria, agora 0 ego, a desempenhar 0 papel de protagonista
no drama da vida psiquica?7 Seria 0 sucedfmeo do Eu, do antigo conceito
filosofico, mesmo que revestido, agora, de uma roupagem psicologica?8
Apareceria, final mente, de uma maneira mais clara e tematizada a
concepc;;ao psicanalitica do sujeito? Mas, nesse caso, onde anconi-la?
No Ego, no Id, no Superego? Quais as implicac;;oes dessa nova topica
para uma nova concep<;ao de sujeito?
Ensaiar algumas respostas a essas perguntas nao e tarefa facil,
mesmo - e ate diriamos especialmente - quando 0 discurso freudiano
parece aproximar-sc daquele filosofico. E dentro desse horizonte teotico
da problematica da subjetividade, mas respeitando a especificidade
epistemologica
da psicanalise,
que procederemos
a leitura e
interpretac;;ao de 0 Ego e 0 lei. 9
A investigac;;ao se desdobra em tres momentos: 0 primeiro, de
natureza mais historica; 0 segundo, mais analitico; 0 terceiro, mais
reflexivo.

1- 0 CONTEXTO (0 momento de rememoral;ao historica).
Inicialmente, e preciso agrupar os dad os essenciais que
permitam situar 0 texto na evolul;ao do pensamento freudiano
e da propria historia do movimento psicanalitico.

o artigo metapsicologico sobre 0 Inconsciente de 1915 e
atravessado por urn paradoxo. No momenta em que esse conceito ate entao central em psicanalise - estava recebendo sua fomla mais
refinada, era desalojado de sua posic;;ao central. Freud ja estava
convencldo de que 0 inconsciente nao coincidia com 0 recalcado e que
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o attibuto de ser consciente nao era 0 criterio adequado para diferencia10 do sistema inconsciente,lO Estavam lanc;;adas, assim, as bases para
urn remanejamento
da metapsicologia
do aparelho psiquico que
encontrani sua sistematizac;;ao na chamada teoria estrutural da mente
de 1923. Em 0 Ego e 0 lei, Freud reconhecera abertamente:
"a
caracteristica de ser inconsciente comec;;a a perder para nos todo 0 seu
signi ficado".11
As informac;;oes basicas sobre a epoca de redac;;ao podem ser
recolhidas diretamente do epistolario freudiano.12 Escrito em 1922 e
publicado nos primeiros meses de 1923, 0 Ego e 0 lei sofreu a
costumeira autocritica impiedosa de seu autor, Confessa a Ferenczi
que se senti a real mente insatisfeito com essa obra, excetuando-se a
ideia basica do 'id' eo esboc;;o sobre a genese da moralidade. Na
avaliac;;ao dele, urn livro 'decididamente obscuro, composto de uma
maneira artificial e mal escrito ...' 13
Na avaliac;;ao de P. Gay, pot-em, se 0 texto parece de algum modo
obscuro isto se deve
'extrema concisao do seu trabalho do posguen-a', Esta entre os mais 'indispensaveis' de Freud', '0 principal texto
de suas liltimas decadas' e representa, 'urn triunfo de energia mental
lltcida', '0 climax inevitavel de uma reavalia<;ao que Freud ill.iciara uma
decada antes, acelerando-se apos a guerra.l-l
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que, afinal, representa 0 Ego e 0 Id numa visao retrospectiva
e prospectiva do pensamento freudiano e do proprio movimento
psicanalitico?

Para 0 primeiro biografo de Freud, 0 Ego eo Id de 1923 foi 'a
produ~ao mais impOltante desse ano, um livro que inaugurou uma fase
inteiramente nova' .15 Mas sera que era inteiramente nova?
Na introdu~ao do editor ingles, e possiveller 0 seguinte:
"0 Ego e 0 Id eo li/lilllo dos grandes lraba/hos learicos de Freud. E/e
oferece ullla descrir;iio da lIIellle e de seu jilllcionalllenio que, n prillleira
visla, parece nova e l/Ie lIIeslllo revo/uciom/ria, e, elll verda de, lodos os
escrilos psicana/ilicos que dalalll de apas sua publicar;(/o porlam a lIIl/rca
il1equivoca dos seus e!eilos, pe/o menos com re/ar;iio n lermin%gia.
En{relanlO, apesar de lodas as suas novas compreensoes internas (insighls)
e sinleses, podemos lrar;w; COIIIofrio ami/ide aconlece com as aparenles
inovar;oes de Freud, as selllenies de suas novas idCias em lraba/hos
anleriores e, l,s 1'ezes. lIIuilo anleriores ". 16

e

Da mesma opi niao a maioria dos estudiosos da obra freudiana.
De fato, ja na primeira topica, que se origina do Projeto para uma
psicologia cientifica e culmina no artigo metapsicologico de 1915,0
que realmente importa na descri<;ao desse 'aparelho', dessa 'maquina'
da alma, nao san tanto as partes de que se compoe, nem 0 seu
funcionamento, mas a descoberta da existencia em nos de uma "outra
coisa" (ein Anderes), de algo radicalmente outro que funciona a nossa
revelia e que nos detemlina numa serie de condutas (sonhos, atos falhos,
sintomas, ..) irredutiveis ao dominio de uma subjetividade transparente
a si mesma e soberana. Sera precisamente essa 'outra coisa' que
reaparece na segunda topica com 0 nome de 'id'. Assim, tambem, 0
superego vem substituir 0 conceito de 'ideal do ego' eo ego e algo que
se encontra tematizado desde 0 Projeto.

" Cf. JON ES, E. Vida e Obra de Sigllluud Freud. O.c., p.661.
1(, Introduc;iio do editor
ingles. In: 0 Ego eo/d.
O.c., p.14.

Em suma, old, 0 Ego, 0 Superego derivam de conceitos que san
retomados e articulados com a nova teoria das pulsoes (1920). A nova
topica e 'nova' entre aspas nos diz Laplanche, porque suas raizes sao
muito antigas e porque nunca conseguira destronar totalmente a
primeira.17

Uma prova adicional de que 0 texto nao revelou coisas muito
novas ou polemicas e a fraca resistencia encontrada nos meios
psicanaliticos.
Na realidade, essa descri<;ao do aparelho psiquico
of ere cia uma analise mais detalhada e clara da estrutura e do
funcionamento damente.
Suscitou, portanto, mais aprova<;ao do que criticas. As restri<;oes
limitaram-se
ao nome de Groddeck,18
apresentado
como
'patrocinador' da ideia do id. Por sua vez, 0 autor de 0 Livro d 'Jsso,19
publicado algumas semanas antes de 0 Ego e 0 Jd, reconheceu que 0
livro de Freud era 'bonito', mas 'inconseqiiente', na medida em que 0
autor desconsiderava os aspectos construtivos do Isso.20 Ao mesmo
tempo, insinuou que 0 fundador da psicanalise estava semeando sobre
um terreno desbravado por ele.
Freud, de fato, conhecia 0 pensamento de Groddeck tanto atraves
de livros quanta da correspondencia epistolar que se estabeleceu entre
eles.21 Nao nos deteremos, porem, sobre essas insinua<;oes de plagio.22
Aqui nos limitamos a registrar a divergencia basica que 0 primeiro
enxergava entre sua concep<;ao do Isso e a de Groddeck. Ao enviar
17 Na realidade,
a primeira t6pica niio foi ultrapassada. Freud convive com as duas descriC;6es
e tentara ate seu ll1timo texto sistemalico 0 Esboi;O de psicanirlise sintetizar os dois pontos
de vista. Sobre esse lema de novidade e retorno em psicanaJise,
remetemos
ao texto de
Laplanche 0 inconscienle
e 0 id. Paulo: Martins Fontes, J992, p.120.
" Alguns dados essenciais sobre esse 'analista selvagem',
como eJe mesmo se denominou,
se
encontram em: GAY, P. Freud. O.c., p.374ss. Cf. lambem 0 verbete Groddeck, Georg em:
ROUDINESCO,
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p.315-3 I 8.
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~~uma palavra, que 0 vive". GRODDECK, G. 0 Iivro d'/sso. O.c., p.229
- Foram cerca de 80 cartas entre 1917 e J925.
" Sobre 0 assunto, remetemos ao texto de LAPLANCHE, J. 0 ego e 0 id.O.c., especia1menle
as aulas de 5e 7.12.78, respectivamente,
p.135-145; 145-158. Veja tambem, GREEN, A. 0
discurso vivo: uma teoria psicanalitica do afeto. Rio de Janeiro: F. Alves, 1982, p.22ss.
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seus melhores votos pelo sexagesimo aniversario do amigo, Freud
captou a disti'mcia entre ambos nurna frase divertida: 'Meu Ego e meu
Id cumprimentam seu Isso' .
Segundo P. Gay,
"Freud nao aceitava a maxima de Groddeck de que somos vividos pe!o
/sso. Ele era um determinista, nao umfatalista: para Freud existemforr;as
intrfnsecas na mente, concentradas no ego, que dao aos homens e (IS
mulheres um dominio, mesmo que parcial, sobre si mesmos e sobre 0 mundo
exterior ".23

Essa concepyao freudiana do Isso forya a repensar a problemMica
da subjetividade,
mas nao a anula, enquanto a de Groddeck a
compromete irremediavelmente.
Se tudo isso for verdade, quais as
implicayoes antropologicas, eticas e culturais decorrentes da segunda
topica?

Na percepyao de P. Gay, essa nova psicologia do ego serviu
para "transformar a tragicomedia privada da psicanalise do pre-guerra
numa peya com referencias muito mais amplas - urn drama historico
ricamente encenado",24 estimulando Freud e outros pensadores
influenciados pela psicanaIise a explorar 0 mundo da arte, da moral, da
religiao, da cultura em geral na trilha dessa instfmcia, 0 ego, que luta,
negocia no front extemo (meio ambiente) e intemo (id e superego),
"como urn cavaleiro que, por mais ardua que fosse sua dupla tarefa de
domar 0 id e pacificar 0 superego, ao mesmo tempo mantem os olhos
abertos para 0 campo ao seu redor e, alem disso, aprende com a
experiencia enquanto prossegue em sua galopada". 25
Mais otimista ainda, 0 psicanalista Pfister, depois de ter relido 0
texto pela decima vez, confidenciou a Freud: "Fiquei contente em ver
como 0 senhor, desde esse trabalho, voltou-se para os jardins da
hwnanidade, depois de ter investigado previamente apenas as fundayoes

" GAY, P Freud. O.c., p.376.
" Ibidem, p.379.
" GAY, P. Freud. O.c., p.379.

e a cloaca de suas casas". Concordaria com essa interpretayao 0
fundador da psicanalise?
Nada melhor do que 0 proprio texto para identificar se, de fato,
ha essa distfmcia entre cloaca e jardim de uma casa ou entre
determinismo e fatalismo, distinyao, essa, que pode ser bem mais sutil
do que a primeira, mas que e essencial para legitimar urn discurso sobre
o sujeito.

Antes da leitura do texto, porem, uma pergunta - legitima, mas de
dificil resposta - se impoe: como ler 0 Ego e 0 Id? A segunda topica,
de fato, deu origem a tres leituras diferentes e ate divergentes:
"A primeira destaca urn eu concebido como urn p610 de defesa ou de
adapta<;ao a realidade (Ego Psychology, arrnafreudismo); a segunda mergulha
o eu no isso, divide-o num eu [moi] e numEu [je] (sujeito), este determinado
por urn significante (lacanismo); e a terceira inelui urn eu numa fenomenologia
do si mesmo ou da rela<;ao de objeto (Self Psychology, kleinismo)".26

Se uma lei tura obj etiva e consensual e praticamente impossivel,
resta a obrigayao de evitar uma leitura tendenciosa. Nesse sentido, e
preciso identificar inicialmente a estrutura e 0 estilo do texto para, em
seguida, evidenciar as ideias principais de cada capitulo.

"A complexidade de nosso tema geral deve ser uma desculpa para 0 fato
de nenhum dos titulos de capitulo deste livro cOlTesponder inteiramente ao
contelldo e de, voltando-nos para novos aspectos do assunto, estarmos
constantemente retomando t6picos que ja foram tratados".27

or, ROUDINESCO,
E. e PLON, M. Diciol1tirio de Psiconnlise.
" FREUD, S. 0 ego e 0 id. Oc., p.64.

O.c., 1998, p.21 O.
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De fato, nao obstante a pertinencia dos titulos dos capitulos e de
sua seqUencia, 0 material apresentado parece transbordar deles. A razao·
disso, no meu entender, reside na dificuldade
objetivos que

0 autor

em harmonizar

dois

persegue: rememorar os momentos em que suas

ideias sofrem uma inflexao (preocupa<;ao com a diacronia) e costunilas numa 'sintese' (sincronia).
Talvez seja produtivo e proveitoso, num primeiro momento, seguir
'a ordem das materias'

do texto, para em seguida articular nossas

reflex5es em tomo da 'ordem das raz5es'
freudiano da segunda topica.

que regulam

0

discurso
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e inconsciente.

Nesse capitulo introdutorio, Freud nos adverte que nao se encontra
nada de novo a nao ser uma repeti<;ao de algumas teses basicas da
psicanalise, a saber: que a premissa fundamental dela e a divisao do
psiquismo em consciente e inconsciente; a essencia do psiquico nao
reside na consciencia; as resistencias logicas dos filosofos concep<;ao
psicanalitica do psiquismo decorrem da ignorancia deles a respeito dos
fenomenos dos sonhos, da hipnose e da patologia; 0 termo inconsciente
pode ser entendido como latente, 0 que e capaz de tomar -se consciente
e como dinamieo, 0 que por si mesmo, sem algum trabalho, nao pode
tomar-se consciente; que 0 reca1cado e 0 prototipo do inconsciente;
que ao inconsciente descritivo foi dado 0 nome de pre-eonsciente,
restringindo 0 termo inconsciente ao reca1cado, resultando a divisao
do psiquismo em consciente (Cs.), pre-consciente (Pes.) e inconsciente

a

(Ics.)
Freud acentua logo de inicio
desenvolvimento'

0 carater

inovador do texto: 'novo

de ideias expostas emAlem do Prineipio do Prazer;

'novas conc1us5es' decorrentes de diversos fatos de observa<;ao c1inica.
Sempre disposto a reconhecer a divida com outros pesquisadores,
nesse caso - com ligeira truculencia segundo P. Gay 28_ reivindica sua
originalidade,

nao se sentindo onerado por algum debito de gratidao.

Alerta-nos a respeito de alguns pontos. Primeiro: trata-se de uma
'sintese' mais do que uma 'especula<;ao' - que revela de alguma maneira
urn certo objetivo

ambicioso,

mas que nao passa de urn grosseiro

esbo<;o. Segundo: se apenas agora a psicanalise aborda determinados
temas eporque seguiu seu 'caminho especffico' que aindanao

a tinha

conduzido tao longe. Terceiro: quando os aborda, 'as coisas tern para
ela uma aparencia diferente da que tern para os outros' .
Quem SaD esses 'outros',
porem, que especialmente

Freud nao diz.

E uma

advertencia,

os filosofos devem ter presente para que

nao confundam algumas semelhan<;as semiologicas com as semanticas.
Em outras palavras: 0 ego de Freud certamente
eogito cartesiano ou do Eu penso kantiano.

nao eo ego do ego

Essa primeira descri<;ao do aparelho psiquico se revelou
inadequada quando a psicanalise descobre a dimensao inconsciente
presente no proprio eu (ego).
Inicialmente, a repressao era atribuida ao 'eu', a essa 'organiza<;ao
coerente de processos mentais'. Todavia, a descoberta das resistencias
cura levou a psicanalise a perceber que tambem essas ultimas SaDde
natureza inconsciente. 0 ego nao e so a instancia mental que controla a
motilidade, os atos conscientes, a censura dos sonhos, mas tambem a
que cuida das repress5es. Ha uma dimensao inconsciente do ego que
se comporta como 0 reca1cado, isso e, que produz efeitos poderosos
inconscientes (resistencia) e que precisa de um trabalho especial para
se tomar consciente. Em outras palavras: 0 Inconsciente nao coincide
com 0 recalcado e ha tambem uma parte do ego - "e sabem os Ceus
que parte tao importante", segundo as proprias palavras de Freudque pode ser inconsciente, indubitalvemente e inconsciente.29
Inconsciente, portanto, deixa de ser urn sistema e se toma
apenas uma qualidade do reca1cado (Id), do reca1cante (Ego), do latente
(Pre-consciente ).

a

o
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Ao focalizar 0 ego, Freud resume novamente 0 caminho
percorrido. A consciencia foi entendida inicialmente como a supeificie
do aparelho animico com a func;;ao precipua da atividade perceptiva
tanto dos estimulos recebidos de fora (percepc;;oes sensoriais) quanto,
de dentro (sensac;;oes e sentimentos). Mas 0 que acontece diante dos
processos de pensamentos?
Sao eles que abrem caminho ate a
consciencia ou essa vai ate eles? Freud, ao retomar essa problemMica
j a levantada no artigo metapsicologico sobre 0 Inconsciente, responde
vinculando as representac;;oes inconscientes aquelas verbais que lhes
saG correspondentes.
A essa parte da mente, cujo nucleo e constituido pelo sistema
perceptivo, Freud da 0 nome de Ich (Ego). A genese dele e atribuida a
dois fatores: a influencia da atividade perceptiva e ao proprio corpo.
o ego, na concepc;;ao de Freud, nao esta 'nitidamente separado
do id. A parte inferior se funde com ele', nao passando de uma
modificac;;ao do id 'pela influencia direta do mundo extemo'. Essa parte
do id, que se diferencia, tern a func;;aode procurar substituir 0 principio
de prazer pelo de realidade. "0 ego - escreve - representa 0 que pode
ser chamado de razao e senso comum, em contraste com 0 id, que
contem as paixoes".30
As relac;;oes entre 0 ego e 0 id saG muito estreitas e assimetricas.
Estao representadas plasticamente pela famosa metafora do cavaleiro
(ego) que deve controlar 0 cavalo (id), mas sem possuir uma forya
autonoma. Tera que toma-Ia emprestada ao id, 0 que' com freqUencia'
o leva menos a conduzir 0 cavalo e mais a ser conduzido por ele.
Em sum a, "0 ego tern 0 hibito de transformar em ayao a vontade do id,
como se fosse propria".3!

o outro

fator que atua na genese e formayao do ego e 0 corpo
proprio. Numa frase lapidar, Freud nos diz que "0 ego e, primeiro e
acima de tudo, urn ego corporal", 32na medida em que 0 tato e a dor

FREUDIANA

nos permitem terdo corpo uma sensac;;ao equivalente a uma percepc;;ao
intema. 0 ego, portanto, "nao e simplesmente
uma entidade de
superficie, mas e ele proprio, a projec;;ao de uma superficie".33
Quanto as relayoes do ego com a consciencia, Freud nos diz que
a experiencia psicanalitica desaponta a crenc;;acomum de que 0 que e
mais elevado no psiquismo esta na regiao superior da consciencia.
Na realidade, nao apenas 0 exemplo das resistencias ao tratamento,
mas tambem os valores eticos introjetados e as faculdades de autocritica,
SaG de natureza inconsciente. De modo que Freud pode concluir 0
capitulo afirmando que "nao apenas 0 que e mais baixo, mas tambem 0
que e mais elevado no ego, po de ser inconsciente".34

o ego, de fato, nao e apenas a resultante da diferenciayao do id
pela mediayao do sistema perceptivo. Ha uma outra distinyao dentro
dele, a ponto do eu nao coincidir com a consciencia. Sao aquelas func;;oes
psiquicas ligadas as aspirac;;oes ideais, as exigencias e proibiyoes morais
que Freud chamou inicialmente de 'ideal de ego'.
Segundo 0 fundador da psicanilise, hi dois fatores que estao na
origem do superego: urn de natureza biologica, outro de natureza
historica. 0 primeiro, relacionado com 0 desamparo da crianya e com
a longa dependencia da inffmcia. 0 segundo, com 0 destino do
complexo de Edipo.
superego e a resultante, 0 residuo das primeiras escolhas
objetais do id e das primeiras identificayoes, destacando-se aquela com
o proprio pai. 0 que diferencia a escolha de objeto da identificac;;ao e
que no primeiro caso, 0 pai e a pessoa que gostariamos de fer.
No segundo, 0 que gostariamos de ser. Todavia as coisas saG mais
complexas na medida em que 0 superego e tambem a expressao de
uma formayao reativa contra essas escolhas, porque se trata de ser e
nao ser como 0 pai. 35

o

" Ibidem, p.40,
" Ibidem, p.4l,
'" Ibidem, p.39.
"Ibidem, p.39. Essa metafora do cavalo e do cavaleiro e retomada em A dissecacyao
personalidade psiquica. cf. Novas Conferencias Inlrodlilorias
psicanalise. O.c., p.98
'2 FREUD, S. 0 Ego e 0 Id.O ..c., p.4D.

a

"A sua [do superego] relacyao com 0 ego nao se exaure com 0 preceito: Voce deveria ser
asslm (como..o seu pail, EJa tambem compreende a proibicyao: 'Voce nlio pode ser assim
(como 0 seu pail, isto e, voce nao pode fazer tudo 0 que ele faz; certas coisas sao prerrogativas
dele"', FREUD, S. 0 ego e 0 id, O,c" p.49
3l
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o ego, portanto,

enquanto sistema Percep<;ao-Consciencia e
essencialmente 0 representante do mundo externo; enquanto superego, representante do mundo interno, do id.36
.
Surpreendentemente,o superego nao aparece no titulo do llvro,
nem no grifico que Freud rascunhou da segunda tapica, mesmo julg~do
essa parte que trata da genese do superego uma das poucas COlsas
positivas do livro.

Nesse capitulo Freud analisa as rela<;oes dinamicas que se
estabelecem no interior desse aparelho diferenciado em rd, Ego e Superego.
Retoma inicialmente a teoria do narcisismo e de Alem doprincipio
do prazer, a divisao das pulsoes em as de Eros e de morte, de sua
imbrica<;ao(fusao) e desimbrica<;ao(desfusao).

Finalmente chegamos ao ultimo capitulo, que mais nos interessa,
onde a for<;ae fraqueza do ego sao contrastadas.
No prato da balan<;a da for<;ase encontram as 'importantes'
fun<;oesque 0 ego desempenha: ser mediador entre 0 mundo externo e
o id e, nesse sentido, e urn auxiliar do id; responsivel pela ordem temporal dos processos mentais e pela submissao ao teste da realidade;
controlar 0 adiamento das descargas motoras e 0 acesso a motilidade;
tentar sujeitar 0 id, retirando-Ihe a libido dirigida aos objetos e
transformando-a em estruturas do ego; evoluir da simples percep<;ao
das pulsoes para 0 controle deles, da obediencia para a inibi<;ao.Uma
manifesta<;ao evidente da for<;ado ego eo fato de que "A psicanaIise e
urn instrumento que capacita 0 ego a conseguir uma progressiva
conquista do id".37
No prato da fraqueza do ego, Freud coloca: a dependencia com
rela<;ao ao id por nao ser apenas 0 auxiliar dele, mas tambem "urn
escravo submisso que cortej a 0 amor de seu senhor";38a servidao aos
)(,Ibidem, p.51
J7 Ibidem,
p.72
" Ibidem, p.73
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tres tiranicos senhores: 0 mundo externo, a libido do id, a severidade
do superego; 0 medo diante dessas tres amea<;asque se manifesta nos
tres tipos respectivos de angtistia; 0 pavor que tern do superego; 0
medo da consciencia que, no fundo, e uma reedi<;ao do medo de
castra<;ao, provavelmente 0 nucleo em torno do qual 0 medo
subsequente da consciencia se agrupou.
Mais. No llltimo periodo do livro, ao retomar 0 discurso sobre 0
id, Freud nos diz que esse nao possui meios de demonstrar ao ego
amor ou adio, nao pode dizer 0 que quer, nao alcan<;ouuma vontade
unificada e que, no fundo, se acha "sob 0 dominio das silenciosas mas
poderosas pulsoes de morte, que desejam ficar em paz e fazerrepousar
Eros, 0 promotor de desordens; mas talvez isso - pondera Freud seja desvalorizar 0 papel desempenhado por Eros".39

III. OS PARADOXOS DA NOVA TOPICA
(Momento reflexivo)
Ao trabalho relativamente facH de historiador da filosofia,
relatando da maneira mais objetiva possivel 0 pensamento de
Freud, segue urn outro mais arriscado, 0 de fil6sofo,
procurando identificar 'a ordem das razoes' que presidiram a
reformula<;ao metapsicol6gica do psiquismo e tecer algumas
reflexoes antropol6gicas.

As razoes que levaram Freud a reformular a primeira tapica sao
variadas e podem ser agrupadas, segundo Laplanche, em torno de tres
dificuldades internas do pensamento freudiano: os limites do
inconsciente (coincidiria apenas com 0 recalcado?); 0 conflito psiquico
(estaria na rela<;ao inconsciente - consciente?); 0 conteudo do
inconsciente (seria formado apenas de fantasias ou de pulsoes?).
o que e interessante nessa reformula<;aoe que ela nao se articula
a partir do id, mas do ego e, nesse sentido, 0 titulo do livro faz jus a
essa verdade. A pritica clinica dele, especialmente a experiencia da
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'reac;ao terapeutica negativa', 0 convenceu cada vez mais que parte do
ego tambem era inconsciente.40
Em suma, e a evolu<;ao da noc;ao de ego, a partir da teoria do
narcisismo, da importfmcia das identifica<;oes e da descoberta das
instancias ideais na constitui<;ao do psiquismo, que VaGcomandar a
ref0l111Ulac;ao.
Desde as Conjcn§ncius In/rodll/arias ([Psicanalise (1916-17),
Freud considera a tentati va de descrever 0 ego como a 'tarefa maior'
ou a 'conquista maior' da psicamilise, mais, portanto, do que a descri<;ao
das vicissitudes da libido. Todavia os metodos de abordagens utilizados
pela psicanalise SaG diferentes. "A psicologia do ego que estamos
investigando - escreve - nao deve basear-se nos dados de nossas
autopercep<;oes, mas sim (como no caso da libido) na analise dos
distLlrbios e nas rupturas do ego".41
E a patologia do ego que nos revel a as suas 'rupturas', 'divisoes',
'brechas', 'rachaduras', 'clivagens' segundo abonitaimagem do cristal
que, ao despeda<;ar-se, nao se fragmenta ao acaso, mas "segundo linhas
de clivagem, em fragmentos cujos !imites, embora fossem invisiveis,
estavam predeterminados pela estmtura do cristal".42
Nesse senti do, a estmtura do ego nao e salida e compacta, menos
ainda transparente. 0 ego e a resuItante de uma serie de identifica<;oes
que se articulam em tomo do que Freud chama as vezes de 'grandes
institui<;oes' do ego, umaespeciede govel110com seus varios ministerios:
do exterior, encalTegado da prova da realidade; do interior, com sua
subdivisao em ministerio da censura, da ordem, da policia, da consciencia
moral etc ... Urn govel110, evidentemente, nao necessariamente coerente,
mas conflitivo dentro dele mesmo e, alem disso, acossado por instancias
poderosas que 0 tomam refem de suas tiranicas exigencias.
Desse remanejamento de topica resuIta uma descri<;ao do sujeito
muito proxima de um certo antropomorfismo, como se as 'instfmcias'

psiquicas fossem 'personagens' reais dentro de nos. Passa-se de uma
descri<;ao mais abstrata e psicologizante da primeira topica, para outra
mais plastica, mais dramMica, onde a dimensao rustorica e intersubjetiva
se toma mais evidente. Mas, quais desses personagens encamam 0
sujeito?
Num primeiro momento, poderiamos afinnar que nos defrontamos
com duas figuras basicas de sujeito: a primeira, que a identifica com 0
eu (ego) e mais precisamente com a consciencia e suas representa<;oes;
a segunda, com 'representa<;oes' obscuras e ate com 'for<;as' poderosas
que se impoem e controlam 0 mundo das representa<;oes (id).

Mesmo reconhecendo
que a consciencia
e uma simples
'qualidade' do psiquico, nao e superfiuo relembrar que para Freud
isso constitui, afinal, "0 nosso unico farol na treva da psicologia profunda",43 que "todo nosso conhecimento esta invariavelmente !igado a
consciencia. So podemos vir a conhecer, mesmo 0 Inconsciente,
tomando-o consciente".44 Finalmente, nao obstante 0 criterio do ser
consciente mostrar-se tao pouco digno de fe, seria uma injusti<;a nao
reconhecer que sem a consciencia estariamos perdidos na obscuridade
da psicologia profunda. Podemos afirmar dela 0 que dizemos de nossa
vida:."nao tern muito valor, mas e tudo 0 que temos."45
Todas essas afirma<;oes nos revelariam 0 lado cartesiano (primazia
da consciencia) ou 0 lado ptolomaico (centra!idade da consciencia) de
Freud? Quais seriam as fun<;oes do ego? Haveria urn 'nucleo' do eu?
Ese a resposta for positiva, 0 que Freud nele coloca ou enxerga?

Tern razao Freud quando acha injusta a censura dirigida a
psicanalise de nao dar suficientemente aten<;ao a parte superior do
FREUD, S. 0 Ego e 0 frl. O.c., p.31.
" Ibidem, p.32.
45 FREUD,
S. A disseca<;ao da personalidade

4)

psiquica. O.c., p.90.
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psiquismo.

De fato, ja vinha descrevendo as funyoes do ego desde
Projeto (1895). Fundamentalmente se reduziam a tres: a de perceber
o mundo extemo e intemo (Percepyao); atuar sobre ele (Motilidade);
controlar e adaptar-se a ele (Defesa). Tinha falado, tambem, das funyoes
que seriam pr6prias da subjetividade filos6fica: a da consciencia
(autoconsciencia) e consciencia moral (autonomia e liberdade).
N a segunda t6pica, alem das funyoes anti gas que conserva percepyao, controle da motilidade, defesa - 0 ego adquire a importante
funyao politica do poder: articular exigencias contrarias e ate
contradit6rias provenientes do mundo extemo, do id e do superego.
Fraco poder, na realidade. 0 que chama atenyao nessa descriyao de
Freud e a constelayao de adjetivos ambivalentes que 0 acompanham
ifraco, dependente, mais forte, maduro); aqueles assustadores que
caracterizam
0 superego
(tidinico, cruel, severo, destrutivo,
mortifero, punitivo, agressivo) ou acompanham 0 id (assassino,
cruel). Nao e de estranhar, portanto, se os sentimentos que 0 dominam
o ego sao de medo e pavor.
Em suma e com outras palavras, 0 ego freudiano, representado
pelo cavaleiro, "nao esta apenas (pode-se dizer) furiosamente
empenhado em manter as redeas de seu cavalo teimoso, 0 id, como
ainda e foryado, ao mesmo tempo, a lutar com urna nuvem de abelhas
bravas,o superego, enxameando sobre ele".46
De fato, no nucleo do ego nao encontramos apenas 0 sistema
Percepyao-Consciencia47, mas 0 pr6prio superego.48 E, portanto, com
urn misto de satisfayao e ironia que, a uma certa altura de seu artigo,
Freud se defende da acusayao que frequentemente
era dirigida
psicanalise, isso e, 'a de ter ignorado 0 lado mais elevado, moral,
suprapessoal da natureza'. A critic a, na avaliayao dele, era duplamente
injusta tanto de um ponto de vista hist6rico quanta metodol6gico.

certo', podemos dizel~ 'e aqui temos essa natureza mais alta, neste ideal do
.
de nossas re Iar;oes
- com 110SS0SpGlS
. " .49
ego ou superego, 0 represenral1te

o

a

Se tudo isso for verdade, duas conclusoes parecem impor-se.
Primeiro: nao nascemos com urn ego. Ele tem urna genese (hist6ria)
e est a radicalmente marc ado pelo 'outro', na medida em que "e urn
precipitado de catexias objetais abandonadas e que ele contem a hist6ria
dessas escolhas de objeto".50
Segundo: e impossivel fazer coincidir a subjetividade com 0 Eu
consciente. Se colocarmos 0 centro do auto conhecimento
e da
autodeterminayao nesse liitimo, a psicanalise nos revel a tratar-se de
um centro aparente. 0 lugar (t6pica) de nossa verdade esta descentrado
no inconsciente, na sua trip lice manifestayao do 'outro' e da cultura em
geral (superego), das resistencias que 0 pr6prio eu opoe ao tratamento
(ego) e das pulsoes mudas (Tanatos) ou loquazes (Eros) que reclamam
sua satisfayao.

Decididamente
uma filosofia do sujeito nao pode reduzir-se a
uma filosofia da consciencia ou do eu. Resta, enta~, procurar estender
a reflexao ate 0 id. 0 que pode significar sua introduyao em psicanalise?
Estariamos diante de um descentramento ainda mais radical do sujeito?

Se confrontarmos
fica logo evidente que

"Mas agora que empreendemos a analise do ego, podemos dar uma
respOSla a todos aqueles cujo senso moral ficou chocado e que se queixavam
de que, certamente, deveria haver uma natureza mais alta no homem: 'Muito
4(,

GAY, P. Freud. O.c., p.378

Na nota 2 do come90 do cap. III de 0 ego e 0 id, Freud escreve que "s6 0 sistema Pcpt -Cs
pode ser considerado como 0 nucleo do ego".FREUD, S. 0 Ego e 0 fd. O.c., p.42.
4X Ao mencionar
a estrutura do ego, Freud escreve: "Esse ego nao e uma entidade simples.
Abriga dentro dele, como seu nucleo, um agente especial: 0 superego". FREUD, S. 0 humor.
Vol. XXf da ESB, 1974, p.192.

a primeira (1915) e a segunda t6pica (1923),
0 Isso

nao e apenas urn sinonimo do inconsciente,

mesmo que existam muitos pontos em comum.
Essa confrontayao esta de alguma maneira tematizada nas Novas Conferencias Introdutorias sobre Psicanalise quando Freud assim
nos descreve 0 id:

47

4'J

5"

FREUD, S. 0 Ego e 0 fd. O.c., p.51.
FREUD, S. O'ego eo id. O.c., p.43-44.

Prof. Vincenzo

A PROBL£iVtATICA

Di Matteo

"E a parte obscum, a parfe inacessivel de nossa personalidade ...
Abordamos 0 id com analogias; denominamo-Io caos, caldeirao cheio de
agifar;:aOjervilhanfe ... Esfa replefo de energias que a ele chegam dos
insfinfos [pulsoe5], pOl'em, nao possui organizar;:ao, nao expressa uma
vonfade coletiva, mas somenfe uma IUfape!a consecur;:ao da safi5jar;:aOdas
necessidades

instinfuais [pulsionais). .. ".51

o que hi

dentro dele saG 'impulsos plenos de desejos que jamais
passaram alem do id, os quais, junto das impressoes que foram
mergulhadas no id pelas repressoes, SaGvirtual mente imortais' .52
Diferentemente do Inconsciente da primeira topica, habitado pelo
recalcado com seu mundo de lembranyas e fantasias, isso e, de
'representayoes',o
id da segunda topica "esti mais proximo de uma
forya vital, mais distante dos objetos familiares e, pelo menos em seu
estrato mais profundo, 'mais' desconhecido".53
Alem disso, ao conceito de id esti associ ado 0 da pulsao de
morte, ausente na primeira topica. Enquanto 0 hlconsciente e organizado
e estruturado,
0 id represent a tambem essa forya cega, opaca,
inacessivel a explorayao, muda, ainda mais 'selvagem', mais rebelde a
domesticayao'. 5~
Uma distinyao simples e significativa entre Inconsciente e id e
apresentada por Pontalis quando afinna: "0 inconsciente se escreve
em letras minllsculas. Seja, maslSS0 se escreve emletras maiusculas".55
Mas 0 que pode ser escrito de algo que ignora a sintaxe, a organizayao?
Qual 0 estatuto desse ISSO, desse nllcleo de nosso ser, desse lugar,
dessa topica que no fundo e a-topico? E mais caos, caldeirao. E forya,
poder, mas algo de infonne que so pode ser dito de uma maneira
negativa: e inominivel, nao figurivel.
Em sum a, como na nossa democracia acusamos uma crise de
'representayao'
politica, uma defasagem entre nossos 'substitutos',
'delegados' e nos mesmos, assim a descriyao da chamada segunda

" FREUD, S. A disseca,ao da personalidade psiquica. O.c., p.94.
" Ibidem, p.95.
'3 LAPLA CHE,./. 0 il/col/sciel/fe
e 0 fd. a.c., p.157.
" Cf. GREEN, A. 0 discurso vivo. O.c., p.2IS.
" PONTALlS, ./.-8. Issa em letras maillsclilas. Percurso,
Revista de psicanalise
Sapientiae, S. Palllo, v.XII, n.23, p.12
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topica nos parece dizer que todo 0 aparato representativo do id nao 0
esgota. 0 te11110nos reenvia mais ainda ao pulsional que se agita em
nos e atraves do pulsional ao biologico que 0 sustenta. Reafirma a
existencia de processos primarios que em nos vivem. Radicaliza a ideia
que hi algo de impessoal e an6nimo, um anti-sujeito, que nos move, 0
que implica 0 descentramento do sujeito consciente e aut6nomo para 0
Iugar das pulsoes e de suas fontes somaticas.
Se compararmos, de fato, os dois esboyos da segunda topica
desenhados pelo proprio Freud, nota-se facilmente que 0 de 1933 nao
apenas inclui 0 superego no desenho, mas esti aberto para baixo.56
E por e nessa abertura que se produz 0 que Freud chama de
'representi'mcia', delegayao do somatico junto ao psiquico.57

Diante desse superpoder do id, a compreensao do 'eu' (ego) e
hesitante, ora achando que pode domesticar, pelo menos em parte, 0
Isso, ora que esti ilTemediavelmente condenado a ser urn 'pobre diabo',
um 'escravo' que deve servir a tres 'tiranicos' senhores. Em suma, 0 id
e total mente amoral, 0 superego, supennoral, 0 ego se esforya para ser
moral, mas nao passa de uma 'pobre coisa', urn negociador acuado,
adulador, oportunista, mentiroso, servil. Poucas vezes Freud duvidou
de que, na divisao de poderes em geral, 0 vencedor nao eo ego, mas
eoid.58
Com relayao ao id, a mesma hesitayao, reconhecida pelo proprio
Freud, na medida em que parece identifica-Io fundamentalmente com a
pulsao muda da morte, subestimando 0 papel de Eros.
De uma maneira paradoxaI, portanto, na medida em que uma
nova teoria do ego parecia apontar para uma certa 'autonomia'
do
individuo empirico, a nOyao de id nos reenvia para a heteronomia e a
impessoalidade que nos detemlina.

Para Freud nao passam de 'desenhos desprctensiosos' (Cr. No\'as COI/Jerel/cias fllfroduforirrs
O.c., p.1 00. Cf. ibidcm a respcito da posi,ao vertical ou horizontal do desenho).
" Talvez pudessemos ate dizer que 0 conceito freudiano de pulsao - 'conceito limite entre 0
psiquico e 0 sormitico'- e 0 equivalente anal6gico da glandula pineal de que falava Descartcs.
Cf. LAPLANCI-IE, ./. 0 il/col/sciellfe
e 0 fd. a.c., p.164.
"GAY, P. Freud a.c., p.378.
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Justifica-se, entao, a interpretayao controvertida da famosa frase
com que se encerra a XXXI das Novas Conferencias Introdutorias
a Psicanalise: Wo Es war, soli left werden. 59 Como traduz
Roudinesco-Plon: "Ali onde isso era, eu devo advir". Ja para Lacan
trata-se de mostrar que 0 eu nao pode surgir no lugar do Isso, mas que
o sujeito (je) deve estar ali onde se encontra 0 Isso, determinado pOl'
ele, pelo significante."60

4. A especificidade da subjetividade freudiana
Seja qual for a interpreta~ao mais proxima do pensamento
freudiano, ambas parecem concordar em situar a questao do
sujeito na sua vincula~ao essencial com 0 desejo inconsciente,
com as pulsoes. Pode ate ser que esse aspecto energHico do
sistema tenha sido tornado de emprestimo it filosofia (Nietzsche
e Schopenhauer), mas tern razao Freud quando reivindica sua
independencia de pensamento nessa descri~ao do psiquismo que
nos oferece.

o id de Nietzsche - mesmo que pela mediayao de Groddeck para dizer 'as coisas mudas que ainda nao conseguia dizer'61 nao tem
para Freud 0 mesmo significado. No paragrafo final de 0Ego e old
volta a insistir sobre a diferenya com Groddeck, mostrando como 0
seu id nao tem vontade unificada. E mais 0 teatro de uma luta de
'gigantes' entre Eros e as pulsoes de morte, mudas, mas poderosas,
'" "Seu prop6sito [da psicanalisc] C, na verdadc. rortalcccr 0 ego, raze-Io mais indepcndenle
do superego, ampJiar seu campo de pcrccp~ao e expandir sua organiza~ao, de maneira a poder
assenhorear-se de novas partes do id. On de estava 0 id, ali estara 0 ego. E uma obra de cultura
- nao direrente da drenagcm do luidcr lee". Sobre os problemas de tradu~iio, veja as
considera~i'ies de LAPLANCHE, .I. A sublima~ao e 0 Wo Es H'nI: In: Problelllrilicas III: a
sublima~ao. S. Paulo: Martins ['ontes, 1989, p.16 i -163.
(," ROUDINESCO,
E. e PLaN, M. Dicionririo de Psicanrilise. O.c., p.212.
A frase toda c a seguinte: "Acabo de adquirir um Nietzsche, em quem espero encontrar
palavras para muito do quc permanece cmudecido em mim, mas ainda niio abri. Pregui~oso
demais, pOI' ora". MASSON, Jefti'ey MoussaielT (ed.). A correspondencia cOlllplela de Siglllnnd
Freud pam Wilhellll. Fliess. /887-1904. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1986,
p.399. Nessa mesma carta datada dc I de fev. de 1900 se encontra a famosa autocompreensiio
dc ['reud: "Pois a verdade c que nao sou, de modo algum, um homem de ciencia, nem um
observador, nem um experimentador,
nem um pensador. Sou pOI' temperamento,
nada alem
de lllll conquistador (7) - lllll aventureiro, se voce quiser que eu traduza - com toda a curiosidade,
ousadia e tenacidade que sao caracteristicas de um homem dessa especie." Ibidem, p.399.
(oJ
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desejando silenciar e fazer repousar 0 'promotor de desordens'
- Eros -, mas sem que a batalha estivesse vencida de antemao.62
Segundo P. Gay "a versao de Freud sobre Eros era 0 relato de
uma luta, nao de uma rendiyao".63 E verdade que prefere intitular 0
Ldtimo capitulo de relac;oes de dependencia do ego, mas essa
dependencia nao e uma subordinayao completa a moda de Groddeck
que "retira toda consistencia, toda eficacia, de uma consciencia
puramente ilusolia".6-l
Quanto a Schopenhauer, considerado apressadamente pOl'Freud
como um precursor dele, e preciso reconhecer que, para 0 solitario de
Frankfurt, a vontade e considerada como uma "energia cega e surd a,
sem causa, nem alvo, nemlimites, e cujapressao faz 0 movimento de
cada um".65E possivel, portanto, reconhecernessapressao (Drang)
tll11 dos componentes do Trieb freudiano. A. diferenya de Schopenhauer,
porem, nao identifica 0 psiquismo com essaforc;a, mesmo sendo ela a
que colocao aparelho animico em ayao ao fazer-Ihe uma 'exigenciade
trabalho' que vai da descarga imediata da excitayao ate a sublimayao,
passando par todas as vicissitudes da atividade sonhadora, neurotic a e
delirante de cada ser humano.
Afinal quem eo heroi simbolico da psicanalise? Quem ou 0 que
pode personificaro sujeito freudiano?
Bem que gostariamos que fosse Ulisses, 0 astuto Ninguem, 0
mestre do duplo nome e senti do, cuja arte de manejar a palavra,
inteligencia, malicia, ashkia, curiosidade, prudencia, the permitem levar
a melhor sobre 0 irracional representado pela sede de vinganya de
Netuno, a forya bruta de Polifemo, a seduyao das sereias e a magia de
Circe.
Todas essas qualidades, porem, perdem a eficacia quando se
impoe a confrontayao com 0 Inconsciente e com Isso que, tomando
corpo e tomando 0 corpo, ganham em intensidade e em misterio aquilo
que perde em capacidade de invenyao e de produyao de enigmas.
o Isso, deixando de ser inteligente, deixa de ser inteligivel, ficando
nosso existir nas maos do desconhecido. 0 "Isso, em letras maiusculas
(" ['REUD, S. 0 Ego e 0 Id.O.c., p.76
(,) GAY, P. Frend. O.c., p.376.
,,' LAPLANCHE, J. 0 inconsciel1le e old. O.c., p.143.
(" PONTAUS, J.-B. ISSO em letras maillsculas. O.c., p.ll.

A PROBLEMATICA

- nos diz Pontalis - esta certamente em nos. Isso nos doi, isso nos
devora, tanto quanta nos anima. Tudo 0 que conhecemos de intenso a intensidade apaga toda a distinyao entre 0 quantitativo e 0 qualitativo
- emana disso". 66

DO SUJEITO

NA SEGUNDA TOPICA FREUDIANA

herdamos
da modernidade.
0 individuo
pode ate acreditar
narcisicamente numa subjetividade autocentrada (eu ideal), mas na
realidade e duplamente descentrada pel a pulsao e pela alteridade.
Estrutura-se no jogo pennanente de inUmeras e sucessivas identificayoes,
o que implica a renuncia
hipotese de uma identidade originaria e a
busca da subjetividade no mundo do outro e da cultura em geral.
Ao mesmo tempo, e possivel vislumbrar a existencia de urn certo
discurso construtivo da subjetividade que aponta para a necessidade
de pensa-la, articulando
indissociavelmente
sua dimensao de
corporalidade, temporalidade, intersubjetividade e linguagem.
A expressao mais eloqtiente das ambivalencias ou hesitayoes
freudianas com relayao a problematica do sujeito talvez se encontre na
famosa e controvertida frase acima ja mencionada: Wo Es war, so11Ich
werden (Onde Isso era, Eu deve advir), uma articulayao paradoxal
dos determinismos
das pulsoes com a exigencia Mica de urn
,dever' ser.

a

Mesmo que inexista, em Freud, uma tematizayao da questao do
sujeito filosofico, epossivel inferiruma problematic a freudiana do SlUeito.
Fundamentalmente,
ha uma recusa radical em identifica-la com a
consciencia, situando-se psicanalise no eixo do descentramento
copemicano,
apesar de algumas passagens
insinuarem recaidas
ptolomaicas. Por essas razoes, continua sendo, para nos filosofos, um
interlocutor imprescindivel e provocador.
Na primeira topica, ha urn descentramento
do sujeito da
consciencia para 0 inconsciente, 0 que evoca uma divisao do sujeito de
carMer estrutural porque se encontra nao apenas na experiencia da
psicopatologia (homem sofredor) mas tambem na atividade psiquica
do homem normal (sonhador e produtor de cultura). 0 descentramento
ainda nao e tao radical, porque afinal 0 conflito se da entre as pulsoes
sexuais reguladas pelo principio de prazer e as pulsoes do eu, de
autopreservayao, nao erotizadas, regidas pelo principio de realidade.
Com a reformulayao da teoria das pulsoes (A/em do principio
do prazer), 0 descentramento se radicaliza. A pulsao de morte, a pulsao
muda, e desvinculada do conceito de representayao. Toma-se mais
marcada pela forya, sem possibilidade de ser absorvida totalmente pelo
universo da representayao e da simbolizayao. A dimensao economica
do psiquismo passa a ter a hegemonia sobre a dimensao topica e
dinfunica.
Na segunda topica (0 Ego eo Id)67, Freud articula sua nova
teoria das pulsoes (Eros - Thanatos) com as nOyoes de Id, Ego,
Superego e radicaliza seu discurso desconstrutivo da subjetividade que
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