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“Subjacente à saúde prevalente está a morte. Todos os movimentos da saúde se 

assemelham aos movimentos reflexos de seres cujos corações pararam de bater.” 

Theodor Adorno – Minima Moralia 

“A realidade em si mesma é nada mais que a materialização  

de um certo bloqueio no processo de simbolização.” 

 Slavoj Zizek – Looking Awry 

 

 

RESUMO 

Essa monografia pretende, primeiramente, expor como o conceito de pulsão é 

apresentado por Sigmund Freud em sua metapsicologia a partir de 1915, ressaltando 

as devidas caracterizações desse objeto de estudo por Freud até o início da chamada 

segunda tópica. Ao estabelecer devidamente esses parâmetros, veremos como esse 

conceito fundamental foi reformulado por Jacques Lacan, bem como a aparição do 

conceito de objeto a, objeto-causa do desejo, no interior desse processo e sua 

atividade no aparelho psíquico. 

Palavras-chave: Pulsão. Epistemologia. Psicanálise. Sigmund Freud. Jacques Lacan. 

 

ABSTRACT 

This undergraduate thesis pretends to demonstrate firstly the concept of drive that was 

conceptualized for Sigmund Freud’s metapsychology from the years 1915, highlighting 

the proper characterizations of this object of study by the father of Psychoanalysis until 

the beginning of the second topic. After establishing properly these parameters, we will 

see how this fundamental concept was reformulated by the French psychoanalyst 

Jacques Lacan and the emergence of object a, the object-cause of desire, inside that 

process and his activity on the psychic apparatus. 

Key-Words: Drive. Epistemology. Psychoanalysis. Sigmund Freud. Jacques Lacan. 

 

 



 
 

 SUMÁRIO 

 

  

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 6 

2 METAPSICOLOGIA FREUDIANA ....................................................................... 8 

2.1 Pulsões e seus destinos ..................................................................................... 11 

2.2 As gramáticas da pulsão ..................................................................................... 14 

2.3 A dualidade pulsional .......................................................................................... 16 

2.4 Destinos da pulsão ............................................................................................. 18 

2.5 As polaridades e o princípio de prazer ................................................................ 20 

2.6 A eterna ambivalência entre amor e ódio............................................................ 22 

2.7 Entre a repetição e a pulsão de morte ................................................................ 24 

3 A PERSPECTIVA LACANIANA DA PULSÃO ................................................... 32 

3.1 O Imaginário ....................................................................................................... 34 

3.2 O Simbólico ......................................................................................................... 39 

3.3 O Real e o objeto de desejo ................................................................................ 47 

3.4 Das Ding e o Objeto a ......................................................................................... 53 

4 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 65 

REFERÊNCIAS .................................................................................................. 66 

 



6 
 

1 INTRODUÇÃO 

Em uma carta de Max Horkheimer a Leo Lowenthal de 31 de outubro de 1942, 

o primeiro afirmou, a respeito do legado de Sigmund Freud, que “quanto maior é uma 

obra, mais ela se enraíza em uma situação histórica concreta” (HORKHEIMER apud 

JAY, 2020, p.150-151). Nada mais evidente ao se referir a Freud e os segredos ocultos 

que se tornaram manifestos com seu próprio esforço intelectual. Nesse sentido, o que 

possuía até então era um segredo guardado a sete chaves, foi apresentado ao mundo 

como um dos três grandes golpes que o amor-próprio da humanidade sofreu ao 

perceber que o Eu não é senhor de sua própria casa. 

Sendo assim, não se trata simplesmente de afirmar que o ser humano não 

possui controle total sobre suas próprias ações, mas de demonstrar seu erro de 

cálculo ao crer piamente que possui autonomia para toda e qualquer deliberação. 

Desse modo, o inconsciente funciona não apenas como uma instância psíquica que 

não é controlada pelo próprio eu, mas também que age a seu bel-prazer e não é 

determinada pelo plano da consciência. No entanto, esse não é o único detalhe dentro 

dessa oposição entre o Eu e o Inconsciente, pois Freud também postula, como 

conceito fundamental de sua metapsicologia, o que ele chama de pulsão, a qual 

possui um caráter de indeterminação exatamente pelo fato de ela ser a representante 

dessa outra instância.1  

Outrossim, percebe-se que esse conceito possui uma gramática 

completamente limítrofe derivada de sua “anterioridade lógica ou mesmo topográfica 

quanto ao sistema inconsciente” (IANNINI, 2013, p.99), servindo como condição de 

possibilidade para toda e qualquer abstração do inconsciente e das suas 

manifestações pulsionais dentro da prática clínica. Nesse aspecto, o trecho citado 

acima nos demonstra um elemento até então não nomeado pelo autor dentro de sua 

teoria, o qual se refere especificamente a “qualidade de excitação contínua da pulsão” 

provinda de sua relação com os processos orgânicos (MEZAN, 2013ª, p.161). Sendo 

assim, percebemos que a pulsão é o motor do processo psíquico e que seu papel 

dentro da Psicanálise é de caráter não apenas econômico, mas também permeado 

 
1 Sobre a discussão do vocábulo alemão Trieb e seus respectivos problemas de tradução, 

remonto ao artigo de Pedro Heliodoro Tavares (2013). 
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por problemáticas que se referem ao corpo biológico, deixando aparente o papel 

fronteiriço que pode se derivar de tal conceito e sua própria energética libidinal. 

Desse modo, é importante destacar que o próprio Freud considerava a teoria 

das pulsões como sua mitologia científica, bem como derivou dela uma característica 

peculiar: as pulsões apresentam uma extraordinária plasticidade exatamente pelo fato 

delas se relacionarem entre si de maneira fluída e de possuírem a habilidade de 

deslocar-se de diferentes polos com facilidade. Como resultado, a metapsicologia 

freudiana tinha como objetivo não apenas apresentar um escopo teórico para além da 

psicologia convencional, mas também o reconhecimento do inconsciente como 

espaço psíquico fundante da própria consciência e do Eu. A partir disso, o mesmo 

deixou claro que a psicanálise advém de uma perspectiva de fora do campo aberto do 

saber, isto é, a perspectiva de um sujeito descentrado. 

Nesse aspecto, a pulsão conceitualizada por Freud demonstra a 

impossibilidade do Eu ser dono de sua própria casa. Além disso, se tal conceito já 

demonstrava uma problemática obscura, o enigma em questão se tornou ainda mais 

indigesto a partir do início da segunda tópica freudiana em seu texto Além do Princípio 

do Prazer de 1920, pois nele Freud conceitualizou a pulsão de morte, uma força 

psíquica que tenta desestabilizar o indivíduo e direcioná-lo para a sua auto dissolução. 

Sendo assim, as nuances desse terreno obscuro continuam a assombrar a psique de 

forma ainda mais amedrontadora na luta entre pulsões de vida e esse impulso 

mortífero. 

Dito isso, a história desse conceito não se limita a segunda tópica, pois veremos 

ainda como Jacques Lacan, compreende tal impulso destrutivo através de um 

monismo pulsional, pois o mesmo considera que as pulsões ditas de ligação ou de 

vida estão submetidas a essa pulsão letal. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 

estará diretamente atrelado a compreensão de ambos os conceitos e ao mesmo 

tempo as suas nuances no interior das obras dos dois psicanalistas mais renomados 

da história ocidental.  
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2 METAPSICOLOGIA FREUDIANA 

Nos anos de 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, Sigmund Freud tinha 

consciência das críticas existentes a Psicanálise a respeito da sua cientificidade e 

como ela era constituída por parâmetros que, de acordo com seus críticos teóricos, 

não eram condizentes com a metodologia científica presente na época. Nesse sentido, 

o conjunto de textos que faziam parte da chamada “Metapsicologia” detinham um 

objetivo muito específico: remeter o leitor ao conjunto de postulados teóricos da 

Psicanálise e a maneira com que eles dão corpo a sua leitura do aparelho psíquico, 

podendo compreender então que esse compilado de textos dá corpo a identidade 

epistemológica freudiana. Dessa forma, essa série de artigos que a metapsicologia 

contém constitui a superestrutura teórica que possui como horizonte a ciência 

(ASSOUN, 2000, p.13). Sendo assim, o autor austríaco pertencente à tradição do 

“iluminismo sombrio”2 já atentava para o fato de que a atividade científica se pautava 

em uma exaustiva investigação empírica que possa apresentar devidamente os dois 

eixos que constituem quaisquer teorias, os quais são a “adaptação dos pensamentos 

aos fatos e dos pensamentos entre si”, ou seja, a adaptação dos “pensamentos aos 

pensamentos”, e ao mesmo tempo “em correlação com a investigação do material 

experimental” (ASSOUN, 1981/1983, p. 95-96) . A partir disso, é preciso comentar que 

o próprio termo “Metapsicologia” desde o início não teme em dizer seu nome: tal 

expressão não está diretamente alinhada com interesses metafísicos, mas sim a 

criação de um campo do saber que está diretamente alinhado com uma psicologia 

dos processos que levam para além do plano da consciência, ao mesmo tempo que 

estará ao lado da Psicologia da época (pois o prefixo “meta” detém esse duplo 

sentido).  

Desse modo, fica evidente a pretensão científica que a Psicanálise detém e a 

maneira com que seu fundador apresenta e articula suas teses com o aparato 

conceitual desse campo recente do saber. Tais teses serão apreendidas da 

experiência clínica (esta considerada como constituinte do saber do sintoma), 

descritas exaustivamente pelo seu fundador e terão uma longa análise a partir dos 

casos que ele se utilizou para compreender e articulá-los dentro de sua teoria. Além 

disso, esse arcabouço conceitual apresentado dentro desse compilado de textos é 

 
2 Expressão empregada por Theodor Adorno. 
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uma tentativa de estabelecer a Psicanálise como teoria científica fundamentada a 

partir de parâmetros que demonstrem que ela esteja para além da própria psicologia 

convencional, sendo ela uma crítica rigorosa da Psicologia da época, compreendendo 

que os textos metapsicológicos são a incorporação, até então, mais completa dessa 

crítica. Outrossim, para constituir toda essa ruptura, seria necessário que sua “bruxa 

chamada Metapsicologia” entrasse em ação para que o ato de “fantasiar” houvesse 

sentido, como dirá anos mais tarde (FREUD, 1937/2017, p.249). Tal recurso, é preciso 

ressaltar, aparecerá durante toda a obra freudiana e diz respeito a uma forma de 

escapar a uma paralisia do pensamento clínico do seu tempo através da especulação 

e teorização. Nesse aspecto, compreendemos então que a própria Psicanálise estaria 

fora do escopo desse campo convencionalmente chamado de Psicologia, pois, 

através da referência a Goethe para apelidar a metapsicologia de bruxa, Freud 

pretendia, em última instância, “intervir pontualmente para desenhar, com clareza, os 

contornos de uma incerteza clínica” (ASSOUN, 2000, p.19-20).  

Dessa forma, se a metapsicologia, ela sendo uma ferramenta de decifração do 

patológico, parte de uma perspectiva de que o Eu e a consciência estão submetidas 

ao inconsciente, como compreender essa última instância até então recentemente 

descoberta no aparelho psíquico? Nesse sentido, podemos dizer que, por um lado, o 

“(...) inconsciente abrange atos que não são apenas latentes, 
temporariamente inconscientes, mas que de resto não se diferenciam em 
nada dos conscientes, e, por outro lado, processos como os recalcados,3 que, 
caso se tornassem conscientes, contrastariam da maneira mais crua com os 
restantes conscientes.” (FREUD, 1915/2010, P.108) 

 

A partir da citação feita acima, percebemos que o aparelho psíquico possui uma 

determinada esfera de não saber que influencia o âmbito da consciência, ao mesmo 

tempo que há uma certa equivalência entre as duas instâncias do aparelho quando se 

pensa especificamente na forma ideativa de ambas. Nisso, a instância psíquica do 

inconsciente sempre terá o estatuto de ocultamento de um saber, além de 

compreendermos que o “recalque e o retorno do recalcado funcionam como as duas 

faces de um mesmo mecanismo psíquico”, sendo eles as chamadas “formações do 

inconsciente” (HERVÉ CASTANET; YVES ROUVIÉRE, 2011, n.p). Nesse sentido, 

esse mecanismo psíquico tem por função manter no plano do inconsciente as ideias 

 
3 A respeito dos problemas de tradução do termo alemão Verdrängung, remeto o leitor a 

(GARCIA-ROZA, 1995, p. 164-165). 
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e representações ligadas aos conteúdos ideativos considerados inaceitáveis ou que 

poderiam afetar o equilíbrio do funcionamento psíquico do indivíduo, tendo por função 

a autoconservação do aparelho. A partir disso, podemos compreendê-lo como 

operador da explicação metapsicológica de tal maneira que ele demonstra a verdade 

oculta do inconsciente. Outrossim, o retorno do recalcado seria, dentro desse 

processo, aquilo que retorna na forma de sintomas que contribuem para a 

desestabilização da psique. 

Partindo dessa pequena digressão, temos então a mínima noção das ambições 

da metapsicologia freudiana e suas respectivas modificações teóricas no campo do 

psiquismo. Esses cortes com outros campos do saber dizem respeito ao fato de que 

a própria fundação do aparelho psíquico estaria ligada ao inconsciente. Todavia, a 

própria metapsicologia demonstra de maneira mais elaborada as respectivas forças e 

investimentos da energia libidinal presente tanto no plano anímico como no somático, 

exatamente pelo fato de que essas forças possuem uma dinamicidade dentro de tais 

espaços do aparelho. Tais forças, denominadas de pulsões,4 é aquilo que funciona 

como pedra de toque da epistemologia psicanalítica e sua respectiva cientificidade, 

estando por detrás de todos os processos psíquicos. 

Dessa forma, é importante notar que o aparelho delineado por Freud a partir 

desses pressupostos detém três dimensões que estariam presentes dentro da relação 

dele com seus estímulos internos e externos: a tópica (espaço), dinâmica (conflito de 

forças) e econômica (intensidade). A primeira dimensão diz respeito a hipótese do 

inconsciente, como também a maneira que podemos visualizar o aparelho dentro de 

suas partes díspares e proporcionar um saber a respeito dos processos que 

circundam o organismo. Nesse aspecto, a dimensão tópica estaria responsável por 

fornecer uma forma material do grafismo, isto é, um conjunto de representações 

esquemáticas destinadas a demonstrar o aparelho psíquico (ASSOUN, 2000, p.42). A 

dinâmica estaria ligada a denominada pedra angular sob a qual estaria sustentado 

todo o edifício da Psicanálise, ou seja, a maneira que o recalque opera ao afastar e 

manter a distância todos os representantes representacionais que estão em 

contradição com o funcionamento do Eu, tendo assim a concepção de fixação do 

recalque a pulsão. Por último, o registro econômico do aparelho psíquico estaria 

 
4 Para uma visão oposta a essa tradução do termo alemão denominado Trieb, remeto o leitor a 

Simanke (2014). 
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diretamente ligado a concepção quantitativa, seus referidos processos e seus custos 

em termos de descarga de energia psíquica. Podemos compreender ela a partir das 

somas de excitação do aparelho e as respectivas formas de adquirir prazer e se 

afastar do desprazer que afetam o organismo em relação aos estímulos psíquicos que 

o mundo externo e interno proporciona para o Eu.  

Desse modo, o objetivo do autor é se utilizar dessas três dimensões do próprio 

aparelho em conjunto com as formações do inconsciente e a plasticidade pulsional 

para dar conta de um processo de formalização da Psicanálise enquanto um campo 

que segue os parâmetros científico-metodológicos. Contudo, o conceito de pulsão 

funciona como motor do aparelho psíquico e que estaria presente dentro de todos os 

processos do corpo e da própria alma, tendo por consequência de que ela – a pulsão 

- é o conceito fundamental da Psicanálise, sendo por isso que nos ateremos a sua 

teorização mais bem acabada dentro da obra Pulsões e Seus Destinos de 1915. 

2.1 Pulsões e seus destinos 

Em um primeiro momento, é necessário comentar, que Sigmund Freud detinha 

uma característica sempre muito presente dentro da sua obra e que dizia respeito a 

um certo “estilo retórico” apresentado mediante toda a teoria psicanalítica (BIRMAN, 

2016, n.p). Nesse sentido, seu estilo dizia respeito a um certo de tipo de retomada dos 

próprios princípios epistemológicos psicanalíticos antes de enunciar quaisquer teses 

que caracterizassem um avanço no trabalho teórico. Tal estilística argumentativa 

sempre perpassava por uma análise rigorosa desses pressupostos, ao mesmo tempo 

que funcionava como forma de legitimação científica das suas próprias teses. Sendo 

assim, com o conceito de pulsão esse processo não foi diferente, pois, em seu texto 

programático da Metapsicologia denominado Pulsões e seus Destinos, o autor não 

deixa de retomar os pressupostos de toda formulação teórico científica e de ressaltar 

o fato de que toda ciência não começa com conceitos fechados e certos, ao mesmo 

tempo que eles sempre serão passíveis de reformulação. Sendo assim, será 

exatamente por isso que ela sempre exigirá reconstruções teóricas baseadas na 

descrição de fenômenos. 

Ademais, o próprio texto em questão possui, de entrada, uma perspectiva 

bastante peculiar voltada para o ponto de vista da própria Fisiologia da época, mais 

especificamente pensando nas noções de estímulo e de arco reflexo. Esse último, é 
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considerado um esquema que apresenta o mecanismo instintual de ação do ser vivo, 

tendo por objetivo a neutralização de um estímulo externo que atinge o próprio 

organismo inserindo um excesso equivalente ao desprazer, além de ser um tipo de 

adequação entre a resposta e a finalidade da mesma com relação a um perigo e/ou 

objeto externo (LUANA, 2017, p.76). Outrossim, Freud declara que a noção de 

estímulo está subsumida ao conceito de pulsão porque o mesmo se dá conta de que 

há um determinado excitação que não é comumente visto pelo sujeito em suas 

atividades convencionais e que diz respeito ao interior do aparelho psíquico, como 

também de que ele não é algo que é passível de se livrar (a título de exemplo a própria 

fome, sede e o medo funcionariam dentro desse registro). Nesse aspecto, o próprio 

autor afirma que, sob o a perspectiva da economia libidinal e suas noções de descarga 

afetiva, a pulsão funciona como uma força constante que está sempre entre a sua 

necessidade e a satisfação. Contudo, essa última somente pode ser alcançada 

através de uma modificação do próprio organismo, se dando conta que a pulsão não 

pode ser plenamente realizável, mas apenas apaziguada momentaneamente. Porém, 

é o próprio aparelho que estaria então submetido às moções pulsionais que teriam um 

caráter de perturbação que ameaça o princípio de homeostase por detrás da própria 

psique, tendo ele por função a tentativa de domínio das excitações pulsionais. Nesse 

sentido, então, pode-se dizer que essa força constante teria por imperativo a própria 

necessidade, já que a satisfação não faz parte da própria constituição do aparelho 

psíquico (além de percebermos que a satisfação, impossível desde o início, seria a 

única ferramenta capaz de eliminar a necessidade pulsional).   

Por conseguinte, podemos afirmar que a pulsão é então um estímulo de 

natureza biológica que parte do interior do organismo, podendo assim deduzir que a 

Psicanálise está no campo das ciências da natureza. No entanto, a leitura que 

adotaremos aqui estará enquadrando esse campo dentro das chamadas ciências do 

espírito, partindo de pressupostos já explicitados por alguns autores (MEZAN, 2007; 

ROUDINESCO, 2016, p.399). Além disso, a pulsão se relaciona com o estímulo 

fisiológico externo fundamentado na noção de arco reflexo, bem como de que ela 

ultrapassa as moções instituais do organismo, delimitando dessa forma que o sistema 

nervoso está submetido às pulsões. Dessa forma, elas são também o estímulo interno 

que somente teremos acesso a partir de seus representantes ideativos que se 

manifestam no plano da consciência. Nesse aspecto, podemos afirmar que a pulsão 
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se exprime como intermediador de dois fatores psíquicos, os quais são, em primeiro 

lugar, o representante-representacional, ou seja, “a fixação perceptiva da experiência 

de satisfação”, e, por outro lado, o afeto, o qual é considerado o “elemento de 

descarga” de energia libidinal (ASSOUN, 2000, p. 49-50). Outrossim, elas constituem 

a distinção entre o interior e o exterior do próprio organismo, possuindo então um 

caráter de diferenciação entre o dentro e o fora do indivíduo. Ademais, a pulsão  

“(...) trabalha com a noção de tendência (eventualmente, de 
finalidade) e sustenta que o sistema nervoso é um aparelho cuja função é a 
de afastar os estímulos que o atingem, reduzi-los ao mais baixo nível ou, se 
fosse possível, manter-se completamente livre de qualquer estímulo.” 
(FREUD, 1915/2020, p.21) 

 

Partindo dessa enunciação, a própria pulsão envolveria, além do caráter de 

postulado teórico, uma espécie de teleologia da existência do próprio organismo 

exatamente pelo fato de que o aparelho pretenderia, se possível, eliminar qualquer 

estímulo ou perturbação que possa advir de seu interior. Entretanto, como já foi dito 

anteriormente, o próprio indivíduo estaria situado em uma encruzilhada dessa 

existência, pois temos a satisfação de suas moções pulsionais inscritas como 

impossibilidade ao mesmo tempo que temos “um fantasma de morte no interior da 

própria vida” (BIRMAN, 2016, n.p). Em suma, a finalidade da vida seria a própria 

morte, bem como de que o desafio imposto pela vida ao aparelho psíquico, impossível 

desde o início, seria o domínio das moções pulsionais. 

Partindo então de todos esses pressupostos, Freud enunciará sua clássica 

definição concisa a respeito da própria pulsão, a qual é considerada por ele como um  

“(...) conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como 
representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que 
alcançam a alma, como uma medida da exigência de trabalho imposta ao 
anímico em decorrência de sua relação com o corporal.” (FREUD, 1915/2020, 
p.25) 

 

Tal enunciado comprime os argumentos já explicitados anteriormente de tal 

maneira que a pulsão seja compreendida como esse estímulo do interior do corpo que 

é impossível de se esquivar, ao mesmo tempo que funciona como uma exigência 

interna constante de trabalho ao qual o organismo é submetido sem nenhuma 

possibilidade de satisfação plena. No entanto, para fins de clareza, gostaríamos de 
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destacar um ponto dessa definição de tal forma que possamos compreendemos 

amplamente o que Freud gostaria de explicitar. Nesse aspecto, a afirmação chave que 

é apresentada nessa passagem é de que a pulsão é um conceito fronteiriço, o qual 

está entre o anímico e o somático, concluindo-se a partir disso que ela não está 

apenas em um desses dois registros, mas em ambas as partes. Desse modo, 

podemos também perceber que esse conceito possui uma natureza eminentemente 

metapsicológica, exatamente pelo fato de que o mesmo não se inscreve tão somente 

no registro da Psicologia e nem da Biologia. Estaria correto afirmar então que o uso, 

dentro da noção de fronteiriço, teria interesses explicitamente tópicos desse conceito, 

onde todos os demais fenômenos que vem a ocorrer no interior do aparelho dizem 

respeito a esse limiar da pulsão, deixando claro o caráter fundamental desse conceito 

para o campo da Psicanálise. Por fim, fica claro que, com esse caráter limítrofe e 

transitório entre o psíquico e o somático, a motivação de Jacques Lacan de dizer que 

há, a partir disso, na pulsão, uma atividade espacial que se apresenta como borda 

que contorna o objeto (LACAN, 1964). 

2.2 As gramáticas da pulsão 

Dando prosseguimento ao texto, Freud começa a apresentar as diferentes 

gramáticas pulsionais que, quando compiladas, apresentam a estrutura do conceito 

de pulsão. Tais qualidades plásticas, nesse aspecto, se referem especificamente a 

“identidade das pulsões”, sendo ela o “efeito da unificação ou da identificação de suas 

diferentes gramáticas” (DUNKER, 2013, p.143). Partindo dessa perspectiva, 

percebemos então que o conceito de pulsão da obra freudiana detém um caráter de 

montagem, sendo ela feita a partir de quatro elementos fundamentais díspares que 

constroem a sua identidade: a pressão, meta, objeto e fonte da pulsão. Todas essas 

gramáticas são o que compõe os entes míticos da própria Psicanálise, como dirá 

Freud anos mais tarde (FREUD, 1933/2010, p.241). 

Primeiramente, a pressão diz respeito a um certo fator motor, no sentido de que 

a pulsão detém uma exigência de trabalho ao próprio aparelho e que carrega consigo 

a perspectiva quantitativa dessa entidade mítica e sua respectiva intensidade. Nessa 

perspectiva, o que fica claro é que essa força constante é inegociável, que o estímulo 

interno possui um caráter excedente que impele o organismo ao movimento e que 

essa pressão diz respeito a uma certa porção de atividade que sempre se fará 
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presente na fronteira entre o anímico e o somático. Em suma, como diz o próprio autor, 

essa característica impelente é a essência da pulsão. 

O segundo termo diz respeito a meta pulsional. Como afirmamos 

anteriormente, a meta da pulsão será sempre a sua satisfação, a qual poderá ser 

alcançada somente pela suspensão do estado de estimulação na fonte interna. 

Partindo disso, podemos claramente nos lembrar que essa característica da pulsão 

possui uma conotação de perturbação do próprio organismo, produzindo desprazer e 

fazendo com que almejar a satisfação seja a saída para descarregar essa energia 

psíquica que causa desconforto. Essa satisfação, é importante ressaltar, nem sempre 

é plenamente atingida, detendo uma índole parcial que a pulsão, em seu trajeto, tenta 

realizar a qualquer custo. Apesar de apresentar esse desafio, a pulsão possui 

diferentes trajetos que podem leva-la a essa meta, as quais dizem respeito as metas 

intermediárias, sendo que possuem uma combinação de diferentes alvos para almejar 

sua satisfação. Por fim, Freud enuncia as chamadas pulsões inibidas em sua meta, 

dizendo respeito a processos psíquicos que serão desviados ou inibidos, detendo 

sempre o atributo de satisfação parcial dessas pulsões.  

O objeto da pulsão é a terceira gramática que o autor trará dessa entidade 

mítica. Nesse aspecto, o objeto é o meio pelo qual a pulsão atingirá sua satisfação, 

além de ter uma peculiaridade: esse componente é puramente variável, pois pode 

sempre ser substituído incontáveis vezes para seus objetivos. Sendo assim, pulsão 

sempre aparecerá como algo que não é ligada ao objeto inicialmente, mas que se 

acopla a ele para que sua meta seja possível. Além disso, é possível que um objeto 

sirva para diferentes pulsões, sendo o caso do entrecruzamento pulsional, como 

também a ocorrência de uma pulsão se ligar rigidamente a um determinado objeto, 

relutando intensamente pela dissolução da sua ligação com ele: esse é o caso da 

chamada fixação (sendo esse caso o momento em que a pulsão perde a sua 

respectiva plasticidade). 

Por fim, a fonte da pulsão é colocada como o processo somático presente em 

um órgão ou parte do corpo. Nesse sentido, é importante ressaltar, a pulsão é um 

representante psíquico de um estímulo interno, sendo então a fonte uma parte 

respectiva do corpo do organismo que sofrerá um tipo de modificação. Todavia, essa 

modificação é o que condicionará o organismo a atingir a sua meta, ao mesmo tempo 

que reconhecerá as partes do corpo que manifestam essas moções pulsionais. Além 
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disso, alega nosso autor, o estudo propriamente dito dessas fontes pulsionais não 

está mais no campo da Psicologia, pois o interesse a respeito das pulsões é inferir, a 

partir de suas metas, suas fontes. Outrossim, por mais que essa fonte somática seja 

importante dentro dos estudos da pulsão, o que fica claro é que ela está para além do 

cognoscível, ultrapassando assim, os avanços de ordem metapsicológica. 

Todavia, essas quatro gramáticas são o que unificariam apenas alguns fatores 

da própria pulsão, lembrando sempre que estarão presentes a sua plasticidade e 

variabilidade do objeto, como também a combinação desses quatro atributos já 

nomeados. Contudo, é importante sempre lembrar que ela deterá ainda “predicados 

coercitivos tais como pressão constante, incondicionalidade da satisfação como meta, 

inalterabilidade (fixação) e inexpugnabilidade”, além de compor a “combinação entre 

determinação e indeterminação” presente no conceito de entrecruzamento pulsional, 

como também seu caráter de indeterminação (DUNKER, 2013, ibidem). Em suma, a 

identidade das pulsões será fruto da soma de todos esses atributos e sua respectiva 

mobilidade, intensidade e espacialidade no interior do aparelho psíquico, além de 

materializar o circuito pulsional entre necessidade e satisfação. No entanto, essa 

identidade das pulsões cruza com a maneira que Freud abordava a sua prática clínica, 

exatamente pelo fato de que ela detém um atributo de barroco epistemológico,5 isto 

é, ela possui o “encontro de diferentes estilos heterogêneos compostos onde cada 

heterogeneidade é constituinte”, exatamente como o conceito de pulsão e sua 

fundamentação a partir de campos diferentes entre si (ASSOUN, 1981/1983, p.135). 

2.3 A dualidade pulsional 

Dito isso, a energética libidinal presente nesse circuito da pulsão estaria então 

sempre operando a partir das leis do princípio do prazer, o qual tende a direcionar o 

aparelho psíquico para o prazer e afastá-lo do desprazer, sendo essa a premissa que 

 
5 Tal perspectiva se apresenta de forma similar no estudo O Título da Letra quando os autores 

afirmam que, a respeito da constituição teórica da Psicanálise: “a verdade de Freud exigia, para ser 
articulada, o recurso a outras ciências que não aquelas que pareciam delimitar seu campo (biologia e 
psicologia). Era preciso, pois, construir, para constituir o discurso psicanalítico em geral, um sistema 
inteiro de empréstimos, apelando à linguística, à etnologia estrutural, à lógica combinatória. Este 
processo mesmo, no entanto, tornava necessário o discurso de sua própria legitimidade, ou seja, um 
discurso epistemológico - ou, antes, na medida em que se via constituir-se, dessa forma, não apenas 
uma ciência, mas uma cientificidade inédita, um discurso sobre a epistemologia. E o conjunto da 
operação representava definitivamente uma passagem explícita do discurso da análise pelo discurso 
filosófico - a mesma passagem que Freud, se bem que a tivesse sempre implicitamente evocado ou 
indicado, não tivesse jamais praticada como tal.” (LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE; NANCY, 1991, 
p.20, grifos meus e do autor) 
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esse estímulo interno segue. No entanto, ainda não apresentamos propriamente a 

classificação nomeada por Freud dentro do quadro pulsional da Metapsicologia, o qual 

diz respeito às pulsões de autoconservação do Eu e as pulsões sexuais. Esses dois 

grupos são uma mera construção auxiliar que o autor se utilizou provisoriamente para 

identificar as pulsões primordiais que operam na psique. Nesse sentido, essa 

classificação que apresentamos possui novamente a experiência clínica e a sua 

prática com as neuroses de transferência (histeria e neurose obsessiva) como ponto 

de partida para tal categorização. Além disso, a investigação dessas neuroses de 

transferência deixa aparente o conflito entre as próprias exigências da sexualidade e 

as do Eu, exatamente pelo fato de que essa relação de ambas as esferas conferem 

coerência e consistência ao que Freud enunciará anos mais tarde como cisão do Eu 

(FREUD, 1938/2014, p.200). 

Partindo desses argumentos, o discurso freudiano afirma que podemos 

compreender tal dualidade pulsional a partir da perspectiva biológica, a qual 

apresentará uma compreensão a partir indivíduo e da espécie. Nesse sentido, o que 

a Biologia nos ensina a respeito dessa dualidade é  

“(...) que a sexualidade não se equipara a outras funções do 
indivíduo, já que suas tendências estão acima do individual e têm por 
conteúdo a produção de novos indivíduos, logo, a preservação da espécie. 
Ela nos mostra, ademais, que há duas concepções coexistindo 
justificadamente a respeito da relação entre o Eu e a sexualidade: uma, 
segundo a qual o indivíduo é o elemento principal, sendo a sexualidade 
valorizada como uma de suas atividades e a satisfação sexual como uma de 
suas necessidades, e outra para a qual o indivíduo é um apêndice temporário 
e evanescente de um plasma germinativo quase imortal, que lhe foi confiado 
pela transmissão geracional.” (FREUD, 1915/2020) 

 

 
Partindo dessa afirmação acima, compreendemos que a sexualidade e sua 

respectiva energia libidinal está para além do próprio ser humano, nutrindo suas 

volições e dando corpo às suas necessidades sexuais, bem como a mesma está a 

serviço de sua própria espécie. Sendo assim, o dualismo pulsional, primeiramente 

colocado como pulsões de autoconservação, diz respeito a um processo 

biologicamente justificado da satisfação dos desejos do indivíduo e de seu prazer 

exclusivo, como também da própria conservação do aparelho psíquico. Outrossim, as 

denominadas pulsões sexuais estariam voltadas para a conservação da espécie, 

sendo o sujeito, remetendo a citação acima, apenas um apêndice temporário e 
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evanescente de um plasma germinativo, tendendo para a reprodução de novos 

indivíduos.  

Além disso, o que fica por detrás dessa dicotomia pulsional é que, mediante 

ela, as pulsões de autoconservação reafirmariam o fato de que “a finalidade soberana 

da vida seria o gozo e o prazer, pelo exercício pleno, geral e irrestrito da sexualidade 

perverso-polimorfa e do desejo”, além de, no caso das pulsões sexuais, “o prazer e o 

gozo estariam regulados pelo imperativo da reprodução, visando a manutenção da 

imortalidade do plasma germinativo” (BIRMAN, 2016, n.p). Fica então, dessa forma, 

apresentada devidamente essa dicotomia entre ambas as pulsões e a separação 

entre indivíduo e espécie. 

 

2.4 Destinos da pulsão 

 

Partindo então das noções de que a pulsão é fruto de uma montagem e que a 

mesma detém um circuito, é necessário afirmar que esse tipo de construção está 

diretamente relacionado com a ligação e a inscrição da mesma no campo das 

representações da pulsão, sendo elas as chamadas representante-representação e 

representante afetivo, como já demonstrado anteriormente. Esses dois são os 

mediadores dos representantes pulsionais e que através deles o impulso em questão 

encontraria seus respectivos destinos. No entanto, é preciso comentar que esse 

procedimento demonstra outro lado dessa relação do que está entre o somático e o 

psíquico, exatamente pelo fato de que a face do discurso freudiano é dupla: apresenta 

de um lado a força (economia pulsional) de um lado e do sentido, por outro. Esses 

dois é que servem de base para o processo de montagem e circuito já comentados 

anteriormente.  

Por conseguinte, ocorre-se a uma transformação dentro do aparelho psíquico 

que influencia ambas as esferas, pois tal modificação diz respeito ao processo de 

corporificação da pulsão, isto é, ela se manifesta no corpo e se vincula a objetos 

externos que possam trazer sua satisfação. Sendo assim, tal alteração que deixa 

explícito o papel somático da pulsão e a sua eterna busca por satisfação. Essa busca, 

como dirá Lacan décadas mais tarde, sempre terá consigo um “seja feita a vossa 

vontade” que funcionará como imperativo interno da pulsão (LACAN, 1978a, S XVI, 

p.117).  



19 
 

Dito isso, Freud, dando continuidade à leitura do texto, começa a elencar os 

diferentes destinos da pulsão e suas respectivas manifestações no corpo erógeno a 

partir da modificação comentada no parágrafo anterior. No entanto, o autor deixa 

muitíssimo explícito que se pode descrever os destinos pulsionais como espécies de 

defesa contra as pulsões. Ou seja, tais defesas estariam apresentando um caráter 

fundante da contradição já citada entre as exigências da sexualidade e as do Eu, pois 

a satisfação pulsional pode desestabilizar o funcionamento do aparelho e indo de 

encontro com o princípio de prazer. Sendo assim, tais destinos pulsionais seriam uma 

defesa do Eu contra essas pulsões que advém do inconsciente. Contudo, o termo 

“destino” nos indica dois pontos importantes: ele indica que aquilo que se satisfaz em 

um ser humano nas suas pulsões é propriamente humano, produzindo os seres 

singulares, ao mesmo tempo que esses destinos são compostos de elementos que 

escapam ao sujeito em seu “teatro”, despersonalizado, a-subjetivo (DAVID-MÉNARD, 

2002, p. 208). 

Dessa forma, Freud elenca inicialmente o que ele chama de reversão em seu 

oposto, sendo que ela, de acordo com o autor, desdobra-se em dois processos 

diferentes, sendo eles a passagem da atividade para a passividade e a inversão de 

conteúdo. Outrossim, esse primeiro é exemplificado em dois pares antitéticos: 

sadismo-masoquismo e voyerismo-exibicionismo.  

Essa primeira polaridade nasce de uma “dialética do poder”, pois observa-se a 

violência manifestada em outro corpo ou objeto; tendo em segundo lugar o “abandono 

deste objeto exterior e a substituição pelo próprio indivíduo” ocorrendo conjuntamente 

“com a transformação da finalidade de ativa para passiva” (MEZAN, 2013, p. 169). 

Sendo assim, o masoquismo se manifestará quando a pulsão parcial é direcionada, 

ao invés de objetos externos, para o papel ativo do Eu. Da mesma forma, a inversão 

da atividade para passividade operará no segundo par de voyerismo-exibicionismo, 

pois nessa estará em jogo o ato de contemplar e ser contemplado, detendo assim, a 

inversão de conteúdo homóloga ao primeiro par.  

Em segundo lugar, Freud enuncia que o segundo destino pulsional é o retorno 

em direção à própria pessoa. Nesse contexto teórico, é importante ressaltar, Freud 

constata que possuímos um sadismo originário, o qual exprime agressividade 

direcionada ao outro que foi tomado como objeto pelo próprio indivíduo. Dessa forma, 

o masoquismo que caracteriza esse destino da pulsão é diretamente deduzido desse 
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sadismo primário, sendo ele, nas palavras de Freud, um sadismo que se voltou para 

o próprio Eu, da mesma forma que o exibicionismo é o voyerismo que retornou ao Eu. 

Sendo assim, em ambos os casos se tem a modificação do objeto da pulsão utilizando 

inicialmente a si mesmo como objeto, mas que depois seleciona objetos exteriores 

para satisfação pulsional (contemplar - ser contemplado; sentir dor - infringir dor). 

Ademais, essa noção de ser objeto de si mesmo tem reverberações na concepção 

psicanalítica da neurose obsessiva, pois ela apresenta explicitamente o papel da 

ambivalência do destino pulsional e o sadismo destinado ao Eu. Desse modo, essa 

perspectiva do masoquismo do obsessivo nos revela o caráter de autopunição e o 

quanto essa vicissitude é prioritariamente de natureza narcísica.  

Nesse sentido, tal destino pulsional, bem como o anterior, estão marcados pela 

dualidade atividade-passividade, que se apresentam dentro desses processos e suas 

polaridades, novamente reafirmando a plasticidade das pulsões e suas múltiplas 

buscas por satisfação. Além disso, essas mesmas buscas estarão sempre permeadas 

de uma coexistência dessas diferentes etapas do circuito pulsional, deixando clara a 

complexidade desses diferentes destinos e suas peculiaridades, como também de que 

há, por detrás dessa coexistência, uma ambivalência que perpassa a relação do 

sujeito consigo mesmo e principalmente com o outro (BIRMAN, 2016, n.p). 

2.5 As polaridades e o princípio de prazer 

Após essa digressão, relembremos que o escritor austríaco coloca em cena o 

papel do princípio do prazer a partir da investigação da reversão da pulsão em seu 

contrário através da inversão de conteúdo. Essa, de acordo com Freud, é 

exemplificada por meio da dualidade entre amor-ódio. Tal destino pulsional diz 

respeito ao mecanismo de autoconservação, pois o ódio é, por excelência, o modo do 

aparelho psíquico lidar com os objetos externos que causam o seu mal 

funcionamento, estando de acordo com o princípio de prazer.  Por outro lado, essa 

inversão também deixa aparente a denominada ambivalência de sentimentos, 

possuindo, em seu interior, três formas de oposição que convivem conjuntamente: 

amar - odiar, amar - ser amado e o amar e odiar em conjunto, isto é, em estado de 

indiferença.  

 Ademais, Freud atenta para o fato de que essas três formas de oposição que 

se identifica através da inversão de conteúdo estão diretamente submetidas, bem 
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como de toda a vida anímica, a três polaridades nomeadas por ele na sequência do 

texto: Sujeito – Objeto; Prazer – Desprazer; Ativo – Passivo. Cada uma delas diz 

respeito a maneira que as pulsões operam no interior do aparelho e como funcionam 

as transformações plásticas da pulsão nesses processos psíquicos. Sendo assim, a 

primeira polaridade que é comentada pelo autor está diretamente envolta na vida do 

sujeito, pois desde o início de sua existência é que a experiência se funda na relação 

entre esses dois âmbitos, tendo por fim que a compreensão entre eles pode ser feita 

mediante estímulos externos e o controle deles por meio da força muscular. No 

entanto, deve-se depreender dessa noção que tal oposição é constituinte direta ou 

indiretamente, ao próprio narcisismo. Todavia, os estímulos que se fundam no interior 

do aparelho não são passíveis de controle do indivíduo, deixando claro que essa 

oposição permanece soberana na experiência do sujeito em sua vida cotidiana.  

Em segundo lugar, têm-se a dualidade Prazer – Desprazer. Ela está 

entrelaçada com uma escala de sensações que sempre estão influenciando a nossa 

consciência e, consequentemente, as nossas ações através da vontade, tendo, como 

já foi anteriormente enfatizado, as pulsões funcionando por meio desses polos. Dessa 

maneira, teremos embutidos nesse processo a própria noção de desprazer como 

excesso de energia, ao passo que o prazer será por meio da descarga de energia 

psíquica, entendendo que ambos estão sendo administrados pela lógica de 

funcionamento do princípio do prazer. 

Por fim, a oposição entre Ativo e Passivo é demonstrada através da atuação 

passiva do Eu diante do mundo externo, pois ele recebe inúmeros estímulos do 

mesmo. Entretanto, quando se trata da atividade do sujeito perante o mundo, 

compreenda-se que esse é o momento em que ele reage perante esses estímulos. 

Contudo, o Eu sempre estará passivamente colocado diante o mundo e ativamente 

posicionado por meio de suas pulsões ao mesmo tempo. Desse modo, podemos 

afirmar que, nessa perspectiva, o Eu é, como já comentado anteriormente, por 

definição, ambivalente. 

A partir dessas três polaridades anímicas e das investigações das fases 

psíquicas primordiais, Freud se dá conta de que duas delas coincidem entre si, tendo 

inicialmente o Eu como alvo das moções pulsionais, isto é, ele é o depósito das 

pulsões dentro desse período. Ainda se referindo a essa fase, o Eu é capaz de 

satisfazer suas próprias pulsões em si mesmo, ou seja, ele tem a habilidade de obter 
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satisfação autoerótica. Desse modo, percebemos que a fase em questão se refere ao 

denominado narcisismo primário e sempre tendo como atributo primordial esse 

estágio que não necessita de objetos externos para obter satisfação. Sendo assim, 

esse momento do desenvolvimento possui o atributo de que o mundo externo é dotado 

de indiferença e eventualmente de desprazer, coincidindo o Eu com o polo do Prazer 

dentro da vida anímica. 

O Eu, sendo compreendido como autoerótico, recebe objetos do mundo 

exterior ao mesmo tempo que compreende, por um breve período, os estímulos 

internos como prazer. Nesse aspecto, por causa da ação do princípio de prazer, ele 

introjeta os objetos que, na sua perspectiva, são fontes de prazer para suas moções 

pulsionais e “expele” o que no seu interior é causa de desprazer, transformando-se, o 

que antes era Eu-real, em um Eu-prazer que prioriza o prazer acima de todas as 

coisas. Dessa maneira, o mundo está dividido entre aquilo que é prazeroso e o resto 

que incorporou, considerado esse como algo estranho ao seu próprio corpo, 

projetando-o no mundo externo e reagindo a ele com hostilidade. Todavia, 

percebemos aqui que esse novo estágio do desenvolvimento psíquico adiciona, em 

conjunto com o narcisismo, a diferença que não coaduna – necessariamente – com 

os interesses desse Eu, tendo então o mundo como um obstáculo a ser superado para 

que impere o princípio do prazer e, consequentemente, a satisfação das moções 

pulsionais com a autoconservação do aparelho psíquico.  

2.6 A eterna ambivalência entre amor e ódio 

Dessa forma, com a introdução do objeto dentro dessa primeira etapa do 

desenvolvimento psíquico, teremos então a segunda oposição - já mencionada – do 

ato de odiar. Tal ato sempre se revelará com relação a objetos do mundo externo que 

– os quais eram anteriormente indiferentes ao Eu - causem estímulos desprazerosos. 

Ademais, além do mesmo sentir ódio a esse objeto em questão, se esforçará para 

aumentar a sua distância dele, repetindo a tentativa de fuga do mundo externo e de 

seus respectivos estímulos, pois estará coberto pelo sentimento, atrelado ao ódio, de 

repulsa. No entanto, se o objeto vir a se apresentar futuramente como fonte de prazer, 

o mesmo passará a ser amado e incorporado ao Eu, fazendo jus a polaridade entre 

amor e ódio. Sendo assim, podemos compreender que essa última dupla de opostos 

está diretamente submetida a dualidade prazer - desprazer, tendo essa como símbolo 

das relações de objeto.  
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Dito isso, Freud é muito criterioso no momento de caracterizar o ato de amar, 

pois tal palavra diz respeito muito mais a esfera da pura relação de prazer do Eu com 

o objeto, sendo direcionada para fins estritamente sexuais e/ou das pulsões sexuais 

sublimadas dentro das relações de objeto. Sendo assim, o que ele argumenta, 

resumindo sua concepção de amor, é que o mesmo provém da capacidade do Eu de 

satisfazer uma parte de suas moções pulsionais de modo autoerótico, tendo sempre 

em mente que tal satisfação é sempre de natureza narcísica e que acompanha o Eu, 

inclusive, em seu contato com os objetos provenientes do mundo externo. Logo em 

seguida, entende-se que essa perspectiva do amar está atrelada a fases preliminares 

do desenvolvimento psíquico, as quais dizem respeito ao ato de incorporação, ela 

sendo, literalmente, a destruição do objeto e trazendo dificuldades para a 

diferenciação do amor com o ódio. Outrossim, essa mesma dificuldade está 

diretamente atrelada, inclusive, com a fase sádico-anal, pois nela se manifesta o 

ímpeto, através da pulsão, pela apreensão e domínio dentro das relações de objeto 

(MEZAN, 2013, p.184). De todo modo, essa problemática de esclarecimento da noção 

de amor e sua oposição com o ódio apenas estará plenamente resolvida quando 

estabelecida a chamada organização genital, pois Freud compreende que nos 

estágios iniciais do desenvolvimento do aparelho psíquico é o ódio e sua repulsa ao 

mundo exterior que reina dentro do Eu narcísico nesse período. Em suma, a 

ambivalência do amor estará sempre presente, pois o mesmo estará acompanhado 

do ódio contra o mesmo objeto, sendo por isso que, em momentos de rompimento de 

laços amorosos, o ódio toma o lugar do amor em função das pulsões de 

autoconservação do aparelho psíquico e da regressão da fase preliminar sádica. 

Para finalizar, o que Freud compreende ao depreender de todas essas 

caracterizações, é que as “moções pulsionais estão submetidas às influências das 

três grandes polaridades da vida psíquica” (FREUD, 1915/2013, p.63). Essas são, 

como já nomeadas e explicadas, a relação entre atividade – passividade (perspectiva 

biológica), Eu – mundo externo (ponto de vista da realidade) e prazer – desprazer 

(aspecto econômico). No entendimento de Freud, tais polaridades refletem a 

formalização da atividade pulsional dentro do aparelho psíquico e suas respectivas 

ambivalências dentro do mesmo. Além disso, é preciso notar que, todas elas têm por 

objetivo situar dentro da metapsicologia, o que Freud situou como sujeito do sintoma, 

isto é, a abordagem psicopatológica dos fenômenos derivados desses sintomas. 
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Nesse sentido, o que é possível detectar como uma articulação das “rupturas” ou 

“fendas” é o que dá corpo ao, na perspectiva da Psicologia da época, impossível 

(ASSOUN, 2000, p.118). 

2.7 Entre a repetição e a pulsão de morte 

Devemos demonstrar antes de tudo como, dentro do pensamento freudiano, o 

conceito de pulsão de morte apareceu, tendo em mente que sua primeira aparição 

pública foi no texto Além do Princípio do Prazer (APP) de 1920, considerado como 

obra-pivô da segunda tópica freudiana. Esse texto possui o caráter de reformulação 

da compreensão da pulsão, a qual se modificará, através de uma extensa pesquisa 

de principal matriz biológica. Tal desenvolvimento teórico dará corpo aos famosos 

conceitos de compulsão a repetição e pulsão de morte, os quais causaram, desde a 

época de sua publicação, um grande impacto na opinião dos mais próximos 

seguidores de Sigmund Freud, seja para o bem, seja para o mal. Essas discordâncias 

teóricas a respeito desses conceitos não são de forma alguma aleatórias e sem 

motivo. Por isso, é preciso compreender que, além desse texto apresentar uma 

reinterpretação das pulsões e sua respectiva economia, Freud tentará nos lembrar 

“que não somente há uma dessimetria absoluta, mas que entre o sujeito do 

inconsciente e a organização do Eu, há uma diferença radical (...) de um outro 

grau”(LACAN, 1978b, S II, p.80). Nesse sentido é que há, através de ambos os 

conceitos introduzidos nesse texto, um descentramento do sujeito da Psicanálise e 

sua respectiva manifestação dentro da atividade clínica, deixando claro, em última 

instância, de que o sujeito do inconsciente é um outro (LACAN, 1978b, p.16). 

Dito isso, é preciso notar que o termo “pulsão de morte” apareceu, inicialmente, 

de maneira tímida, em uma carta de Freud a Max Eitingon de dezembro de 1919, 

tendo ciência de que o primeiro manuscrito de APP já havia sido produzido. Além 

disso, esse manuscrito sofrerá modificações de tal monta que, em sua segunda 

versão, teremos como principal modificação a adição do famoso capítulo seis e a 

terminologia “pulsão de morte” adicionada e concluída em julho de 1920  (MAY, 2015, 

p. 213-214). Nesse sentido, é de se notar que, sabendo dessas mudanças no texto e 

suas respectivas reformulações futuras, o próprio autor não tinha certeza a respeito 

desse destino, desse “traço daimoníaco” que persegue o indivíduo no decorrer de sua 

existência. Todavia, independente dessas inseguranças por parte de Freud, isso não 

impediu que ele trouxesse essas novas contribuições para a Psicanálise ao se 
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reportar ao “campo mais obscuro e inacessível da vida anímica” (FREUD, 1920/2020, 

p.61). 

Desse modo, é importante notar que estamos em um período histórico no qual 

Freud estava lidando com diversos pacientes com traumas da guerra que eram 

incontornáveis e que se manifestavam em seus sonhos tornando o peso da realidade 

insuportável, como também exemplos relacionados aos jogos de crianças, o prazer 

de adultos de irem ao teatro, as chamadas neuroses de destino e a própria 

transformação de neurose traumática em neurose de transferência que servia de 

instrumento para uma mudança de fundamentos teóricos a respeito da pulsão. É se 

baseando nesses exemplos e nesse plano de fundo que o autor denotará o conceito 

de pulsão de morte e a compreendendo como um tipo de “metaprincípio de prazer” 

(ASSOUN, 2000, p.93). Partindo disso, o autor austríaco percebe, em APP, que ao 

decorrer do tratamento desses pacientes no consultório e no interior do laço 

transferencial, que havia uma tendência desses analisandos a repetirem 

determinadas experiências desprazerosas que insistiam em aparecer no âmbito da 

consciência mediante sonhos, memórias, atos falhos, fantasias e agressividade.6 O 

que fica claro, nesse aspecto, é o de que essas experiências possuíam um caráter 

traumático que estava sempre sendo revivido pelo indivíduo, o que, para Freud, 

pareciam ir de encontro com o já denominado princípio do prazer, exatamente pelo 

fato de que elas eram repetidas e que uma compulsão as pressionava (FREUD, 

1920/2020, p.94). Esse tipo de investigação, de caráter econômico, é o que será o 

motor do processo de compreensão daquilo que estaria, para o autor, além de tal 

princípio, como também introduzir, de maneira incontornável, o papel do princípio de 

realidade, o qual exige e estabelece o adiamento, bem como a renúncia da satisfação 

das pulsões ditas, até então, sexuais.7 

Nesse aspecto, podemos perceber de que esses pacientes em questão 

estavam demonstrando certos fenômenos que se repetiam dentro do processo de 

 
6  “Freud só pôde pensar a manifestação da negatividade da pulsão de morte no interior da 

clínica sob a forma de reação terapêutica negativa, da destruição do outro na transferência e de outras 
manifestações de fantasmas masoquistas ou sádicos que devem ser liquidados a fim de levar o sujeito 
ao final de análise” (SAFATLE, 2006, p.276, grifos do autor). 

7 “De que maneira os dois processos, primário e secundário, se opõem? Se nos ativermos 

somente ao que os define externamente, pode-se dizer o seguinte: o que se passa no nível do sistema 
primário é governado pelo princípio do prazer, isto é, pela tendência a voltar ao repouso, enquanto o 
que se passa no nível do sistema de realidade é definido pelo que força o sujeito à conduta do desvio 
na realidade, como se diz, exterior na condução do desvio” (LACAN, 1978f, S V, p.46, grifos meus). 
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análise e que estavam diretamente ligadas com desconfortos afetivos advindos do 

âmbito do inconsciente. Desse modo, tais descargas de energia estavam diretamente 

relacionados com uma certa desestabilização do organismo, fazendo com que esses 

pacientes estivessem inclinados a interromperem a análise sem ao menos investigar 

as respectivas causas desse material afetivo angustiante e que era desconhecido até 

então. Partindo disso, podemos então perceber que essa compulsão a repetição está 

diretamente relacionada com esses fenômenos clínicos detectados por Freud dentro 

de seus atendimentos. Sendo assim, podemos nos questionar então como, e por que, 

o ego está então submetido a esses processos psíquicos envolvidos com a dor no 

âmbito da consciência? É essa a questão-chave que o autor estará se questionando 

no período em que desenvolve a escrita de APP. Além disso, é interessante ressaltar 

que Freud está tentando, através desse texto, “reorganizar suas ideias de análise não 

terminadas” para que possa “ancorá-las na teoria”, além de tentar “reencontrar o 

verdadeiro sentido de sua experiência”, como também se utilizando de todo o material 

disponível para “impulsionar essas construções [teóricas] até os limites extremos de 

seu poder explanatório” (BOOTHBY, 2014; LACAN, 1978b; MAY, 2015). 

Partindo da questão acima, o que fica claro é que essa repetição é 

representada mediante um processo primário que se manifesta independentemente 

do princípio do prazer, não apenas porque ele tem um caráter traumático e é 

recorrente, mas especialmente pelo fato de que essa impressão desagradável está 

vinculada a um ganho de prazer. Tal perspectiva é passível de ser compreendida a 

partir do clássico jogo do Fort da que Freud observa em seu neto, chamado Ernest 

Wolfgang Halberstadt, e seu respectivo desamparo ao desenvolver o hábito de 

“(...) atirar todos os objetos para longe de si, para um canto do 
cômodo, para debaixo de uma cama etc., de modo que reunir seus 
brinquedos com frequência não era nenhuma tarefa fácil. Ao fazê-lo, ela 
produzia, como uma expressão de interesse e satisfação, um ‘o-o-o-o’ sonoro 
e prolongado, que, segundo o julgamento unânime da mãe e do observador, 
não era uma interjeição, mas significava ‘fort’ [despareceu,sumiu]. Percebi 
finalmente que isso era uma brincadeira e que a criança só utilizava seus 
brinquedos para brincar de ‘fortsein’ [desaparecer] com eles. Então um dia fiz 
a observação que confirmou minha compreensão. A criança tinha um carretel 
de madeira, no qual estava enrolado o fio. Nunca lhe ocorria, por exemplo, 
de arrastá-lo pelo chão atrás de si para então brincar de carrinho com ele, 
mas, em vez disso, atirava com grande destreza o carretel amarrado na linha 
por sobre a beirada de seu berço descortinado, de modo a que ele 
desaparecesse lá dentro, pronunciava seu ‘o-o-o-o’ significativo e depois 
puxava o carretel pelo cordão de novo para fora da cama, mas agora saudava 
seu aparecimento com um alegre ‘da’ [eis aqui, acho, chegou]” (FREUD, 
1920/2020, p.77) 
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Entende-se que essa repetição de ordem traumática provinda de processos 

primários é o motor que estará operando dentro desse jogo. Não obstante, Freud 

compreende que a criança, em sua imersão no campo da cultura, deve pagar o preço 

que todos que adentraram nela devem cobrir: renúncia à satisfação pulsional. É nesse 

aspecto que Freud compreende o processo de compensação psíquica que seu neto 

desenvolve no decorrer da brincadeira. Quando o mesmo lança o carretel e ele 

desaparece, entende-se a partida da mãe para a criança e sua respectiva dor em um 

primeiro momento, tendo como objetivo principal a satisfação advinda do secundo 

tempo da brincadeira, a qual, ao fazer com que o brinquedo reaparecesse, levava a 

um final prazeroso como representação psíquica de um retorno da mãe a sua cena 

inicial. É então assim que Freud compreende que o que estava se manifestando no 

jogo do Fort da era a repetição da partida da mãe, mesmo que haja, de acordo com o 

autor, uma impossibilidade de que ela “tenha sido agradável ou mesmo apenas 

indiferente para a criança” (FREUD, 1920/2020, p.79). Tende-se então a afirmar que 

essa repetição de natureza traumática é de raiz edipiana, tendo em mente que essas 

representações foram devolvidas para o âmbito do inconsciente por causa do 

recalcamento e da censura psíquica. Dessa maneira é que tais representações 

estarão ativamente em estado de latência, além de impossibilitados de sua descarga 

energética, em razão da impossibilidade de acesso à consciência. Em suma, o que 

podemos depreender dessa brincadeira de seu neto, em última instância, é 

exatamente o fato de que ela apresenta, sob a forma de uma oposição, a manifestação 

da linguagem através do “fenômeno da presença e da ausência, que ele se coloca 

como mestre da coisa, portanto é justamente ele que a destrói” (LACAN, 1978b, S II, 

P.285). 

É a partir dessas observações que podemos compreender o porquê de Freud 

estar lidando com uma perspectiva de sujeito descentrado, exatamente pelo fato de 

que há uma incompatibilidade entre o sujeito do inconsciente e o Eu, mas de que 

forma ele compreende esse processo? É partindo do desvelamento dos sintomas e 

dessa observação referente ao seu neto, que há um paradoxo do prazer inconsciente 

e da dor consciente. É a partir disso que “o princípio de prazer não é mais suficiente 

para explicar a regulação do aparelho psíquico, é preciso ir além” (IANNINI, GILSON; 

LUIZ, 2020, grifos do autor). Sendo assim, com sonhos de natureza traumática e com 
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sensações desprazerosas do passado do sujeito é que Freud irá se dar conta que, 

primeiro, 

“(...) a maior parte do que a compulsão à repetição (...) irá 
forçosamente causar [é] desprazer ao Eu, pois ela revela as atividades de 
moções pulsionais recalcadas (...) que não contradiz o princípio de prazer, 
pois é desprazer para um sistema e ao mesmo tempo satisfação para o outro. 
(FREUD, 1920/2020, p.91, grifos meus) 

 

O que podemos denotar da citação acima, em um primeiro momento, é que 

essa compulsão será obrigatoriamente desprazerosa e de natureza pulsional que, a 

partir de seus representantes ideativos, se manifestará na consciência do indivíduo 

de maneira coercitiva, isto é, não haverá formas de escapar desse estímulo psíquico 

interno que advém ao Eu. Nesse aspecto é que Sigmund Freud estará dizendo que 

tal manifestação não estará indo contra o princípio do prazer, pois sabe-se que o 

inconsciente e o Eu estarão em uma relação de interversão do prazer: quando um dos 

lados sente prazer, o outro estará padecendo do desprazer. No entanto, é preciso 

comentar que, além da repetição nos apresentar o retorno do recalcado e toda sua 

carga afetiva angustiante, terá também, a depender do caso, determinadas moções 

pulsionais reveladas que não possuem nenhuma probabilidade de manifestarem 

prazer no âmbito da consciência. Desse modo, pode-se deduzir que essa compulsão 

à repetição pode “ser interpretada como expressão compulsiva de uma tendência a 

dominar a livre excitação de quantidades, transformando energia livre em energia 

ligada” (GIACOIA, 2008, p.45). Tal energia ligada, é preciso assinalar, é o motor do 

processo de descarga do aparelho, respondendo aos interesses do princípio do 

prazer. É por esse motivo que esses fenômenos que ocorrem no interior do aparelho 

psíquico estarão diretamente relacionadas com “um tipo de destino que as persegue, 

de um traço daimoníaco em seu viver” apresentado durante a existência do indivíduo 

(FREUD, 1920/2020, p.95). É desse destino em forma de energia ligada que Freud 

suporá uma compulsão a repetição que está para além do princípio do prazer. E é 

através dessa especulação biológica de algo que fura o protetor de estímulos, bem 

como voltada a superar os contrainvestimentos do aparelho psíquico, que o autor irá 

apresentar uma pulsão que se apresenta como “uma pressão inerente ao orgânico 

animado para restabelecer um estado anterior”, ou seja, “a manifestação da inércia 

na vida orgânica” (FREUD, 1920/2020, p.131, grifos do autor). Tal inércia estará 

atrelada a uma perspectiva de que todo o ser vivente morrerá por razões ditas internas 
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que direcionam o aparelho psíquico para o retorno ao estado inorgânico,8 tendo como 

mote uma noção que trará consequências irreversíveis para a Psicanálise, dizendo 

que: “A meta de toda vida é a morte” (FREUD, 1920/2020, p.137, grifos do autor). 

Desse modo, o que Freud está tentando nos apresentar, em última instância, é que 

essa pulsão de morte detém um grau de independência no sentido de que as 

repetições que ocorrem no interior do aparelho psíquico são “assubjetivas, nas quais 

uma morte retorna independentemente de qualquer intenção possível do sujeito” 

(DAVID-MÉNARD, 2015, p.104).  

 Entretanto, tendo em mente que essa análise estará relacionada ao parâmetro 

econômico da psique, entendemos que o princípio do prazer é desmembrado entre 

duas tendências entremeadas no APP: “princípio de inércia ou do zero (futuro princípio 

do Nirvana [uma tendência do aparelho psíquico a aniquilar qualquer excitação]) e o 

princípio de constância (regulando a homeostase do organismo e de seu 

representante, o eu)” (LAPLANCHE, 1988, p.21, grifos do autor). Nesse aspecto, 

podemos perceber que temos um problema armado: se, de acordo com Freud, o 

princípio de prazer é “colocado fora de ação” no momento em que a repetição 

acontece (FREUD, 1920/2020, p.113), além do que a repetição está diretamente 

relacionada com a descarga de energia pulsional, então o princípio do prazer estaria 

a serviço dela? Em outras palavras, se compreendemos que, quando o princípio do 

prazer significa, à la princípio do Nirvana, uma redução absoluta das tensões, quer 

dizer que a pulsão de morte é o motor desse processo?  

Nesse sentido que estaremos aptos a afirmar que, a partir das elucubrações 

biológicas freudianas nesse texto, não há um além do princípio do prazer, pois 

observamos que a tentativa de retroceder a um estado anterior que não possuía 

nenhuma excitação e constituía total homeostase está diretamente alinhado com os 

interesses desse princípio. É essa a confusão que aparece entre a proposta de Freud 

 
8 É importante notar que essa não é a primeira vez na história da Psicanálise que alguém 

conceitualiza uma tendência a dissolução do indivíduo, haja vista o comentário da psicanalista russa 
chamada Sabina Spielrein em seu artigo de 1912 chamado Destruição como causa do devir: “O instinto 
para autopreservação é uma simples pulsão que origina exclusivamente através de um componente 
positivo; o instinto para preservação da espécie, no qual precisa dissolver o velho e criar o novo, advém 
de ambos os componentes positivos e negativos. Nesse sentido, o impulso do componente positivo 
simultaneamente soma-se ao impulso do componente negativo e se opõe a ele. Autopreservação é 
uma pulsão ‘estática’ porque precisa proteger o indivíduo existente de influências externas; 
preservação da espécie é uma pulsão ‘dinâmica’ que luta pela mudança, a ‘ressurreição’ do indivíduo 
em uma nova forma. Nenhuma mudança pode surgir sem a destruição de uma condição anterior” 
(SPIELREIN, 1994, p.174, grifos meus). 
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com a escrita de APP e o seu resultado. A pulsão de morte e a sua respectiva 

repetição fazem parte, dessa forma, do funcionamento do aparelho e da sua economia 

libidinal. Tal conclusão só é possível se pensarmos na ambiguidade do termo “tensão” 

presente no decorrer do texto. Nos atendo a ele, é preciso assinalar que inicialmente 

a pulsão de morte aumenta as tensões (e consequentemente o desprazer) do 

aparelho psíquico. Nesse sentido, estamos no registro psicológico da tensão que se 

armazena no interior do organismo. No entanto, no decorrer da argumentação 

freudiana, esse registro psicológico é modificado e se desdobra nas especulações 

biológicas que demonstrarão, até o final do texto, que, ao invés da tensão ser um 

conflito intrapsíquico, ela estará atrelada a união de uma substância viva 

singularmente diferente que, de um lado, aumentará as tensões, e de outro introduzirá 

“novas diferenças vitais, que depois precisam ser vividas até o esgotamento”. Todavia, 

a pulsão de morte estará então atrelada ao “processo de vida do indivíduo, por razões 

internas conduz a uma equiparação as tensões químicas, isto é, a morte” (FREUD, 

1920/2020, p. 183, grifos do autor). Nesse aspecto, vemos a ambiguidade do autor no 

decorrer do texto, exatamente pelo fato de que, no registro psicológico, a pulsão de 

morte aumentará as tensões, causando desprazer. Biologicamente ou quimicamente 

falando, a pulsão de morte reduzirá as tensões no interior do aparelho ao ponto 

mínimo de tensão (BOOTHBY, 2014, n.p). Não é à toa que, a partir dessa 

problemática a respeito da tensão, Freud nos legará a afirmação de que “o princípio 

de prazer parece estar de fato a serviço das pulsões de morte” (FREUD, 1920/2020, 

p.205). Dessa forma, compreendendo que a repetição tem por objetivo o retorno a um 

estado anterior das coisas e a pulsão de morte é a forma mais radical de regressão 

que precede a organização do ser vivo, podemos afirmar que, mediante essa 

perspectiva biológica da tensão, o princípio de prazer estará submetido a pulsão de 

morte. É por isso que ambas as pulsões “comportam-se de maneira conservadora no 

sentido mais estrito, ao se empenhar em restabelecer um estado que foi perturbado 

pelo surgimento da vida” (FREUD, 1923/2011, p.50, grifos meus).  

No entanto, a concepção de um além e essa ambiguidade do texto freudiano a 

respeito da maneira como entendemos a pulsão de morte a partir da noção de tensão 

e do parâmetro biológico apenas estará resolvida se pensarmos na forma que o autor 

compreende a denominada “energia ligada” no decorrer do texto. Não apenas porque 

ela está relacionada com a origem e as funções do Eu, mas também porque ela pode 
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esclarecer pontos a respeito dessa excursão de Freud pela Biologia. Sendo assim, as 

moções pulsionais não obedeceriam “ao processo nervoso do tipo ligado, mas ao do 

livremente móvel que pressiona para a descarga” (FREUD, 1920/2020, p.125). Nesse 

aspecto, a energia ligada estará diretamente relacionada com processos psíquicos 

que são direcionados, a partir do Eu, para a descarga, em contradição com as moções 

pulsionais que dominam o Isso. Dessa forma, a energia ligada funcionará como 

processo de introdução que assegura a dominância do princípio do prazer no interior 

do organismo e o prepara para a descarga de energia que advém do aparelho 

psíquico. É a partir disso que “o trabalho de ligação é, em um sentido, além do 

princípio do prazer” (BOOTHBY, 2014, n.p, grifos do autor). Pensando nisso é que se 

pode dizer que 

“(...) só depois de uma ligação bem-sucedida é que poderia se 
estabelecer, sem inibição, o domínio do princípio do prazer (e de sua 
modificação em princípio de realidade). Mas até lá, é a outra tarefa do 
aparelho psíquico que teria prioridade, a de dominar ou ligar a excitação, não 
certamente em oposição ao princípio do prazer, mas independente dele e, 
em parte, sem leva-lo em consideração” (FREUD, 1920/2020, p.127) 

 

Partindo dessa citação acima, podemos compreender que os processos 

psíquicos referentes a formação do Eu dependem dessa energia de ligação que, 

posteriormente, serão responsáveis pelo bom funcionamento do princípio do prazer. 

Dessa maneira, Eros seria a força responsável por fazer as respectivas ligações, 

constituir unidades e preservá-las a todo custo. De outra forma, Thánatos estaria 

diretamente envolvido com o desligamento de energia e a dissolução do Eu. Nesse 

aspecto é que podemos entender, mediante a perspectiva energética de ligação-

desintegração, que “a dinâmica pulsional de vida e morte emerge uma tensão (...) 

entre processos secundário e processos primário” (BOOTHBY, 2014, n.p). Ademais, 

essa perspectiva econômica é que, como já dito acima, funcionará como condição de 

possibilidade para compreensão desses processos psíquicos e seu dualismo 

pulsional. 

Por fim, o que podemos constatar é que o texto Além do Princípio do Prazer é 

controverso não somente pelas problemáticas que o mesmo invoca, mas porque 

Freud lutava contra si mesmo, isto é, colocava ideias contraditórias entre si, ao mesmo 

tempo que considerava impensável a vida resumir-se a uma simples preparação para 

a morte. Nesse sentido, derivava que o psiquismo é um “campo de batalha, um palco 
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noturno, em que se enfrentam duas forças elementares – Eros e Tânatos -, fadadas a 

se amar e odiar por toda a eternidade” (ROUDINESCO, 2016, p.257). Outrossim, se 

o destino da existência humana está pautado por um impulso mudo em direção à 

morte, é preciso reafirmar o fato de que o mesmo estará sempre diretamente atrelado 

às “zonas de sombra”,9 isto é, oculto no interior do organismo e pressionando o 

mesmo em prol de uma reafirmação do estado inorgânico presente de forma latente 

em todos nós. Nesse sentido, a psicanálise e a aporia não estão tão distantes assim, 

pois essas contradições presentes na teoria da libido freudiana é o que revelam não 

somente as ambiguidades que se apresentam no interior do aparelho psíquico, mas 

também, como Freud apresenta na sequência de sua teoria, entre o sujeito e a 

civilização.10 

 Dito isso, temos outro problema armado que diz respeito ao desenvolvimento 

do conceito de pulsão de morte com o mais polêmico freudiano e revisor de sua teoria. 

Como dissemos anteriormente, a pulsão de morte detém um funcionamento que 

repete algo de traumático e tende o indivíduo ao estágio inorgânico do existente. 

Nesse aspecto, essa conceitualização da destrutividade pulsional irá ganhar um novo 

corpo e reformulação por Jacques Lacan ao eliminar seu dualismo pulsional e 

compreendê-lo a partir dos processos de simbolização dos sonhos e dos chistes 

formulados por Freud. Porém, por que ocorre tal modificação? E como é possível que 

Lacan tenha feito essa transformação no conceito fundamental? Teremos que 

compreender esse procedimento teórico para que possamos responder a essas 

indagações. 

3 A PERSPECTIVA LACANIANA DA PULSÃO 

Para os leitores da obra de Jacques Lacan, não é surpresa alguma que ela 

revolucionou o campo por diversas razões que serão impossíveis de enumerá-las em 

sua totalidade aqui, mas uma delas se destaca ao nos atentarmos ao fato de que 

aquilo que Freud havia conceitualizado como um dualismo pulsional entre pulsões de 

vida e pulsões de morte, é transformado em um tipo de monismo pulsional ao se 

 
9 Expressão empregada por Gilles Deleuze. 
10 “A aporia remete à psicanálise como tal. Por um lado, a libido vale para ela como a própria 

realidade psíquica; a satisfação, como positiva; a frustração, por conduzir ao adoecimento, como 
negativa. Por outro lado, a civilização, que compele à frustração, é aceita por ela, se não de forma 
francamente acrítica, certamente de forma resignada. Em nome do princípio de realidade, ela justifica 
o sacrifício psíquico do indivíduo, sem expor o próprio princípio de realidade a uma prova racional.” 
(ADORNO, 2015, p.67) 
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afirmar que “toda pulsão é virtualmente pulsão de morte”(LACAN, 2014, p.329). No 

entanto, essa afirmação possui um peso que delineia um trajeto ao qual nós devemos 

compreender o que levou o Lacan, com seu projeto de “retorno a Freud”,11 apresentar. 

Em primeiro lugar, isso nos permite denotar uma nova perspectiva do conceito 

fundamental da Psicanálise e de seu aparato clínico, haja vista que Lacan foi criticado 

por Serge Leclaire e Jean Laplanche de que o mesmo havia, até o final dos anos 50, 

ignorado tal conceito que funciona como pedra de toque da economia psíquica 

(MILLER, 1994, p.68). No entanto, Lacan em questão tinha noção de que precisava 

reapresentar ao público esse conceito e dar corpo a suas respectivas modificações 

dentro de sua teoria. Nesse sentido é que ele afirma que o conceito de pulsão de 

morte está “no coração da noção de agressividade”, tendo por conseguinte que ele 

não poderia ignorar um conceito tão caro a Psicanálise (LACAN, 2014b, p.100). 

Dito isso, o que se pode compreender a partir desse monismo pulsional que faz 

parte da “poética freudiana”, é que o “automatismo de repetição”, diz Lacan, “não visa 

nada outro que a temporalidade historicizante da experiência da transferência”, sendo 

a pulsão de morte aquilo que “exprime essencialmente o limite da função histórica do 

sujeito” (LACAN, 2014c, p.316). O que isso, de acordo com a teoria lacaniana do 

sujeito, quer dizer? O que o autor francês queria era demonstrar que o processo de 

formação da personalidade dentro da concepção dos seus três registros da 

experiência está entrelaçado com a pulsão de morte, bem como de que a perspectiva 

de morte atrelada a tal conceito possui uma noção transcendental que possibilita a 

construção da personalidade. Isto quer dizer, em última instância, que o que foi 

modificado por Lacan não é simplesmente a noção de pulsão, mas o que se 

compreende por morte nesse monismo pulsional. Se Freud compreendia que essa 

morte é um impulso destrutivo que possui o objetivo de um retorno ao inanimado, para 

Lacan a pulsão de morte está atrelada a “coerência imaginária do ego” e suas relações 

de alienação no interior da sua experiência (BOOTHBY, 2002, p.151). Nesse sentido, 

resta-nos colocarmos algumas questões para compreendermos o processo de 

 
11 “De fato, o verdadeiro coração da apropriação de Lacan da Psicanálise, o fulcro de seu 

polêmico ‘Retorno a Freud’, é sua afirmação de que a verdadeira descoberta de Freud consiste na 
distinção entre o Ego e o sujeito [do inconsciente]” (BOOTHBY, 2014, n.p). Ou, nas palavras do autor: 
“O sentido de retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud. E o sentido do que Freud disse pode 
ser comunicado a qualquer um, porque (...) a descoberta de Freud questiona a verdade [do 
inconsciente], e não há ninguém que não seja pessoalmente afetado pela verdade.” (LACAN, 2014c, 
p.402) 
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funcionamento da pulsão na teoria de Jacques Lacan. A primeira que nos vem com 

essas primeiras observações é: qual é o funcionamento da pulsão de morte no interior 

do campo do Imaginário? Qual é a relação dela com o âmbito do Simbólico? E como 

isso tem relação com o campo obscuro do Real Lacaniano? A partir desses 

questionamentos que tentaremos compreender como a pulsão de morte funciona 

entrelaçada com cada um dos registros que mapeiam a experiência clínica lacaniana, 

exatamente pelo fato de que “todo o problema é o da junção do simbolismo e do 

imaginário na constituição do Real” (LACAN, 1978c, S I, p.143). 

Em um primeiro momento, é preciso salientar que, além de Jacques Lacan 

modificar o eixo da experiência clínica e compreendê-la como uma negatividade no 

interior do aparelho psíquico, o mesmo demonstra que “a morte procurada pela pulsão 

é realmente a ‘autodestruição da pessoa’, mas à condição de entendermos por pessoa 

a identidade do sujeito no interior de um universo simbólico estruturado” (SAFATLE, 

2006, p.277, grifos do autor). Se queremos compreender o papel da pulsão de morte 

na obra de Lacan, teremos em mente que isso apenas será possível a partir do 

momento que observarmos atentamente o papel dos três registros lacanianos no 

interior desse processo. Não é à toa que há determinados autores que afirmam 

categoricamente que a pulsão é fala, pois tem ciência do quanto custou caro a Lacan 

a importância do registro simbólico na construção de sua teoria (MILLER, 1996, 

p.131). No entanto, antes de delimitarmos como se constrói tal registro, inicialmente 

teremos que dar conta de explicar a primeira pergunta de nosso trajeto, pois o 

Imaginário e a pulsão de morte possuem em seu interior uma relação próxima que 

desembocará na transição para o Simbólico. 

3.1 O Imaginário 

Dito isso, o campo do Imaginário estará diretamente apoiado nos estudos de 

Etologia que Jacques Lacan se utiliza para fundamentar uma concepção de 

formalização da personalidade, tendo em mente que o denominado estágio do 

espelho terá seu acontecimento entre seis meses e dois anos de idade de cada 

indivíduo. Outrossim, tal fase do desenvolvimento estará estritamente contra qualquer 

concepção filosófica do Cogito cartesiano, exatamente pelo fato de que as 

preocupações lacanianas não direcionam para uma perspectiva de um sujeito uno, 

mas alienado dentro de sua imagem. Nesse aspecto, o que o autor gostaria de mostrar 

não se trata tão somente do fato de que na “base da dialética do Imaginário primitivo”, 
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afirma Lacan, “está em relação a apreensão a imagem do corpo próprio”, mas o que 

o autor tem em mente é demonstrar um processo de maturação do corpo 

despedaçado do Eu [Moi] que terá, em um futuro próximo, um processo de alienação 

de sua imagem como sustentação para “dar ao sujeito a integração de suas funções 

motoras” (LACAN, 1978c, S I, p.150). Nesse sentido, tal etapa histórica da síntese do 

Eu funciona como a fundação da “estrutura ontológica do mundo humano”, a qual é, 

nas palavras de Lacan, uma identificação que produz “uma transformação no sujeito, 

quando ele assume uma imagem” ou, melhor dizendo, uma imago (LACAN, 2014d, 

p.93). Tal imago é a forma na qual se acoplará a imagem do indivíduo, tendo a 

subsunção da mesma através dessa imago, sendo posteriormente nomeada como 

Eu-Ideal onde se situa a instância do Eu [Moi]. A partir disso, o que podemos afirmar 

é que o estágio do espelho detém, em última instância, uma “captação espacial” que 

visa “estabelecer uma relação do organismo com a sua realidade” (LACAN, 2014d, 

p.95). Desse modo, o que é apresentado não se trata tão somente uma fase histórica 

de formação da personalidade, mas de que tal momento da vida do ser humano se 

trata de um drama, o qual tem por norte o sujeito que possui uma identidade alienante 

com a imagem de um corpo despedaçado. Nessa perspectiva, se o estágio do espelho 

está diretamente atrelado a uma noção de identificação alienante que fundamenta o 

narcisismo a partir de um descompasso entre a minha imagem e a imagem do outro, 

como podemos entender o Eu [Je]? Apesar de complexo por causa da multiplicidade 

de conceitos, Lacan não deixa dúvidas que nessa estrutura rígida do desenvolvimento 

mental o nosso conhecimento do mundo é plenamente paranoico, pois no interior da 

nossa constituição subjetiva temos desde sempre um desenlace projetivo ao confundir 

a imagem do outro com a imagem de si. Esse processo de alienação fundamental é o 

seu substrato, bem como, a partir da formação do ego, podemos perceber que tal 

confusão é, nas palavras de Lacan, “frustração em sua essência” (LACAN, 2014c, 

p.248). Tal colocação deixa claro o descompasso entre o ego e a maneira com que 

ele se porta com relação ao mundo externo. Dessa forma, se essa frustração é o que 

constitui o âmago do nosso imaginário, é preciso compreender que ela não é um 

desejo do sujeito, mas de um objeto onde seu desejo é alienado de seu gozo. Esse 

processo demonstra, em última instância, que o cerne do ego é onde o sujeito “levará 

a forma em seu discurso até a imagem passiva por onde o sujeito se faz objeto na 

parada do espelho” (LACAN, 2014c, p.248). Além disso, esse conhecimento 

paranoico – o qual é uma consequência dessa etapa do desenvolvimento psíquico - 
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sempre deixará marcas que demonstrarão uma “discordância entre o organismo do 

homem e seu Umwelt [meio externo]”, sendo tal discrepância a “condição mesma que 

estende indefinidamente seu mundo e sua potência, dando aos objetos sua 

polivalência instrumental e sua polifonia simbólica” (LACAN, 2014b, p.110). Nesse 

sentido, temos então uma perspectiva de um princípio paranoico do conhecimento 

humano que deixará rastros no interior do aparelho psíquico, pois o desejo de 

reconhecimento com relação ao Eu-Ideal que opera no interior dessa estrutura estará 

ligado à sua imagem do espelho. Outrossim, é importante ressaltar que a energética 

freudiana que havíamos comentado não desapareceu totalmente, pois o que vemos 

no estágio do espelho é que “a libido surge como produto da discordância radical que 

há entre o corpo fragmentado da criança e a imagem unificadora” (NASIO, 2012, p.12). 

Tal energia que circunda essa etapa do desenvolvimento psíquico é o que determinará 

a alienação libidinal desse processo e a agressividade intrínseca do Imaginário. Se o 

que era antes, nas palavras de Freud, energia ligada como cerne dos processos 

psíquicos da consciência e energia desligada como campo da libido e das pulsões, 

em Lacan veremos que a energética libidinal é o resultado do estágio do espelho, a 

qual que se apresenta como frustração e agressividade intrínseca as relações de 

objeto.  

Dito isso, nem tudo foi esclarecido dentro do nosso trajeto. A pulsão não é 

nomeada explicitamente por Jacques Lacan ao se referir ao Imaginário, mas o mesmo 

deixa explícito que essa noção de corpo despedaçado no interior desse registro não 

é algo aleatório. Nesse sentido, se Lacan disse que o conceito de pulsão de morte 

está no coração da noção de agressividade, então podemos deduzir o primeiro da 

afirmação que “o corpo despedaçado (...) se mostra regularmente nos sonhos, quando 

a moção da análise toca um certo nível de desintegração agressiva do indivíduo” 

(LACAN, 2014d, p.96, grifos meus). Partindo disso, podemos afirmar que esse 

despedaçamento, essa quebra presente no imaginário primitivo do sujeito é onde toca 

a pulsão de morte. É lá onde percebemos, através dessa desintegração agressiva, 

que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte por um motivo muito claro: “se trata 

da relação do sujeito com o que há de irredutivelmente negativo e opaco, no interior 

do si mesmo”, o qual se manifesta “como raiz do caráter pré-subjetivo do objeto da 

pulsão”, sendo a partir disso que “o corpo aparece como espaço do negativo” 

(SAFATLE, 2006, p.280). Essa negatividade onde opera a pulsão de morte é também 
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o local onde podemos identificar, “no registro da vida”, diz Lacan, uma “vida 

decomposta, despedaçada, doente, que é em parte fora da vida” e que o ser humano 

“participa do instinto de morte, [sendo] somente nele que se pode abordar esse 

registro da vida” (LACAN, 1978b, S II, p.132). Isso significa dizer que aquilo que a 

princípio é visto pela teoria freudiana como um retorno ao inorgânico, estará colocado 

na teoria lacaniana do imaginário como princípio transcendental da vida e de sua 

própria historicidade.12 Se a pulsão de morte está presente nessa desintegração 

agressiva do imaginário primitivo, então essa opacidade, essas estruturações pré-

verbais, esse caráter pré-subjetivo que se apresenta no interior do estágio do espelho 

é o que demonstra o espaço libidinal do negativo que posteriormente dará corpo a 

nossa “gaiola do narcisismo”. É isso que possibilita compreendermos que “a realidade 

da experiência psicanalítica fica frequentemente velada sob formas negativas” 

(LACAN, 2014c, p.307). No entanto, nossos problemas não acabam por aqui. Se a 

pulsão possui esse caráter de desintegração agressiva da imagem corporal que está 

“fora da vida”, onde ela se localiza? Ela não está colocada “simplesmente como uma 

força biológica, mas no caráter alienante do ego, [n]a distância entre força biológica e 

estrutura psíquica que coloca em movimento o obscuro impulso em direção a 

autoimolação” (BOOTHBY, 2001, p.151, grifos do autor). Todavia, tal caráter 

destrutivo da pulsão de morte que está para além da representação não estará 

presente no campo simbólico e é isso que as colocações acima deixam aparente. Tais 

zonas de sombra que se apresentam como negatividade é que demonstrarão uma 

certa ironia do conceito fundamental da psicanálise, exatamente pelo fato de que, a 

partir de tal noção, temos  

“(...) dois termos contrários: o instinto com efeito em sua acepção 
mais compreensiva é a lei que rege em sua sucessão um ciclo 
comportamental para realização de uma função vital, e a morte aparece 
desde logo como a destruição da vida.” (LACAN, 2014c, p.315) 

 
12 “A principal utilidade da teoria do ·estágio do espelho foi permitir a Lacan uma nova 

abordagem da agressividade. Mas esta acabou convertendo-se num fator inerente a todo contato inter-
humano (isto é, intersubjetivo), naquilo que ele deve ao modo imaginário: a relação com o outro, 
submersa desde a origem num narcisismo que, no limite, arrasta ao apagamento da identidade 
subjetiva, é marcada pelo ódio, que responde aí como que a uma necessidade de sobrevivência 
psíquica. Longe de ser uma contingência social, a agressividade é uma consequência do processo 
mesmo de constituição do sujeito, que cobra em alienação o preço para compensar a inadequação 
vital. Daí que Lacan possa ver na pulsão de morte freudiana um conceito - equívoco, é verdade - capaz 
de dar conta do caráter universal da destrutividade no que tange ao homem, de modo que vale e pena 
substituí-lo, sem dor de consciência, por sua própria teoria, mais afim com as exigências de uma 
‘ciência do homem’.” (SIMANKE, 2002, p.329-330, grifos meus) 
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Partindo disso é que podemos afirmar que essa pulsão é em si mesma uma 

fonte potencial da autodissolução da vida ao mesmo tempo que é identificada a 

motricidade. O problema maior, afirma Lacan, é “saber qual morte, aquela que porta 

a vida ou aquela que a porta” (LACAN, 2014e, p.290). É então a partir dessas 

colocações que a colocação de Lacan, aparentemente paradoxal, que “a morte 

sustenta a vida” pode ser entendida (LACAN, 2014e, p.282). Ela sustenta a vida 

porque nesse lugar onde a negatividade age, onde o corpo despedaçado se 

apresenta, onde a linguagem escapa e o ponto-pivô da existência toma corpo é onde 

aparece o desejo do sujeito lacaniano. Se trata de afirmar que a maneira que Lacan 

lê a pulsão de morte é, a princípio, “uma mítica expressão do puro desejo, dos efeitos 

produzidos na estrutura psíquica por forças vitais que permanecem ativas e se 

empenham além dos limites da representação” (BOOTHBY, 2014, n.p). Nesse 

aspecto, se a mitologia da Psicanálise determina o limite da função histórica do sujeito 

como morte, então a mesma tem em seu interior um sujeito transcendental que 

aparece como “possibilidade absolutamente própria, incondicional, indispensável, 

certa e como tal indeterminada” que, através do automatismo da repetição, vemos a 

historicidade que fundamenta esse sujeito (LACAN, 2014c, p.316). Partindo dessa 

força mítica é que entenderemos o surgimento do campo simbólico no interior desse 

processo, porque “o significante como tal, barrando por intenção primeira o sujeito, 

nele fez penetrar o sentido da morte” (LACAN, 2014ª, p.328). Mas essa morte, essa 

força do negativo que porta cada ser humano diz respeito a manifestação da 

sexualidade e a sua estrutura fronteiriça que dá corpo ao desejo, esse desejo é o do 

sujeito inconsciente que somente pode ser captado indiretamente pela fala e sua 

linguagem. 

Agora teremos que nos perguntar o seguinte: se no espaço opaco onde temos 

a imagem corpo despedaçado é fora da representação e é onde surge a pulsão de 

morte, como e por que o simbólico se apresenta? Se a corporificação dos significantes 

nesse lugar do desejo é o que faz “penetrar o sentido da morte”, isso significaria dizer 

essa negatividade da mesma é o motor do campo simbólico? Teremos que dar conta 

de responder essas indagações e compreender como a pulsão de morte aparece 

nesses processos para entender, posteriormente, o que Lacan queria dizer com os 

três registros da experiência humana e o famoso conceito de objeto a. 
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3.2 O Simbólico 

Os leitores da obra de Jacques Lacan compreendem desde o início de que há 

uma ruptura entre ele e seu mestre, pois o último utilizou fundamentalmente da 

Biologia de sua época para compreender os processos psíquicos do ser humano e 

suas respectivas problemáticas levantadas por tais perspectivas teóricas. No entanto, 

o que vemos em Lacan é um papel bem diferente desse panorama, pois o mesmo se 

utiliza da linguística estrutural de Saussure, da obra de Roman Jakobson e da 

antropologia de Claude Lévi-Strauss para dar conta de sustentar a sua primazia do 

significante no interior do campo psicanalítico e a dessexualização dos processos 

psíquicos. Nesse sentido, o que Lacan tinha em mente era demonstrar que a 

linguagem, de acordo com a tradição do estruturalismo, possuía uma função 

primordial dentro do ser humano no sentido de que seu objetivo, na Psicanálise, era 

de evocar a resposta do outro (LACAN, 2014c, p.297). Isso significa dizer que a 

maneira com a qual é compreendida a linguagem é através de uma dinâmica 

intersubjetiva que circunda o ser humano e seu respectivo desejo, dentro da qual a 

análise tem por objetivo reconhecer e dar voz a esse outro que habita dentro de mim 

mesmo. Se a fala é aquilo que sustenta a existência do Outro como campo da 

linguagem, é porque a relação que o Eu possui com o mundo é sempre mediada por 

um tipo de conexão intrínseca que nos faz perceber que o mesmo habita esse Outro. 

Nesse aspecto, temos então uma ambiguidade presente no interior dos processos 

simbólicos permeados pelo significantes, pois vemos neles uma “linguagem que é 

feita para remetermos de volta ao outro objetivado” e que permite demonstrar que “o 

sujeito não sabe o que diz (...) porque ele não sabe o que é” (LACAN, 1978b, S II, 

358-359). Isso nos lembra o dito famoso de Sigmund Freud quando o mesmo afirma 

em uma de suas conferências o “Wo Es war, soll Ich werden” (Ali onde Sujeito estava, 

lá tem de estar o Eu), pois o que percebemos é uma dinâmica subjetiva que se 

fundamenta a partir de um descentramento, isto é, de que o ponto-pivô que sustenta 

a nossa relação com a linguagem é atrelada a uma inadequação desse outro que 

habita em mim e não é reconhecido e negado. Em outras palavras, “não se trata de 

saber se eu falo de mim de forma conforme a isso que sou, mas se, quando eu falo, 

eu sou o mesmo que aquele que fala” (LACAN, 2014f, p.514). Dessa forma é que 

podemos compreender que, no interior do nosso aparelho psíquico, temos um 

problema amarrado a uma discordância ao sujeito falante e a sua imago, pois “há um 
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conflito entre as demandas do ego narcísico formado pelo estágio do espelho (...) e 

os recursos do sistema simbólico, o qual é circunscrito o desejo inconsciente do 

sujeito” (BOOTHBY, 2001, p.83). Esse conflito apenas existe porque percebemos a 

interrelação entre o campo do imaginário e o do simbólico a partir de uma dinâmica 

descompassada em que um influencia o outro nesse jogo de forças da psiquê. Tal 

jogo presente no seu interior ocorre porque o Eu, “como imagem, está preso na cadeia 

dos símbolos” (LACAN, 1978b, S II, p.301). Tal relação dialética é o que permite 

compreendermos esse descentramento intersubjetivo que baliza as relações da 

Psicanálise com seus respectivos fundamentos, isto é, a fala e o muro da linguagem. 

É nele que o sujeito não sabe o que diz ao mesmo tempo que se enxerga na imagem 

especular completamente ficcional. 

Entretanto, tal muro possui algumas especificidades que precisamos ressaltar. 

Se, de acordo com Lacan, a descoberta da Psicanálise diz respeito a reintegração do 

campo do sentido na ciência, então devemos nos atentar ao fato que o nosso autor 

entendia pelo termo “linguagem”, tendo por norte as perspectivas de Ferdinand de 

Saussure como bússola da nossa compreensão. Tal linguista suíço, em seu famoso 

Curso de Linguística Geral, deixa claro que a nossa linguagem é fundamentada a 

partir de signos, onde temos em seu interior um componente significante (também 

denominado de imagem acústica) que interliga o mesmo com seu respectivo 

significado, o qual funciona como componente mental de tal palavra e que possui uma 

relação arbitrária e não necessária com sua imagem acústica. Essa aleatoriedade não 

passará batido por Jacques Lacan, pois o que ele pretende insistir é que ela, na 

relação significante-significado, não possui “uma correspondência entre eles e ainda 

menos entre o significante e a ‘coisa’ referida” (MULLER, JOHN P.; RICHARDSON, 

1994, p.162). Se isso for verdade, terá consequências extremas para o entendimento 

do que é a linguagem e seus significantes, pois isso quer dizer que “todo verdadeiro 

significante é, enquanto tal, um significante que não significa nada” (LACAN, 1978d, 

S III, p.304). Nesse sentido, tendo por entendimento essa contingência da linguagem 

e seu movimento, Lacan deixa claro que há três características que o significante 

possui no interior do registro simbólico, (1) tendo em sua fórmula geral a primazia da 

função significante partindo acima da barra para poder determinar a significação, (2) 

o Outro da linguagem, o campo dos significantes, é necessariamente um conjunto 

articulado e reduzido a estruturas diferenciais últimas, (3) as quais são determinadas 
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a partir de leis de uma ordem fechada que demonstram um deslizamento ininterrupto 

do significado sob o significante, apresentando assim o caráter distorcido daquilo que 

se diz e daquilo que se quer dizer. São esses pontos que permitem nosso autor afirmar 

que “é no canal significante que o sentido insiste, mas que nenhum desses elementos 

do canal consiste na significação” (LACAN, 2014f, p.499, grifos do autor). Se o 

significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante, o que fica claro 

é que a cadeia significante determina o deslizamento do sujeito e sua verdade em sua 

significação.13 

Porém, essa perspectiva lacaniana da linguagem e suas raízes na linguística 

estrutural não acabam por aqui. Nosso psicanalista prossegue sua análise ao ressaltar 

que no interior dos processos inconscientes e no seu entrechoque com a consciência 

a linguagem se apresenta a partir de dois lados da mesma moeda: de um demonstra 

a forma metonímica e de outro a metafórica. A primeira diz respeito a uma dinâmica 

de significação sincrônica que quer explicitar algo completamente diferente daquilo 

que é dito em sua conexão palavra a palavra. No segundo caso, de outra forma, a 

metáfora é vista por Lacan como uma lógica diacrônica que age na substituição de 

uma palavra por outra. Tais considerações a respeito da linguagem nos fazem 

perceber algo de oculto no interior desses processos, pois, se o canal significante é 

onde está a nossa fala – isto é, a metáfora –, a metonímia está localizada aonde? 

Essa ausência se dá porque “a metáfora se coloca no ponto preciso em que o sentido 

se produz no não-sentido” (LACAN, 2014f, p.505, grifos meus). Ela se produz no não 

sentido porque o significante, em seu paradoxo mundo da determinação a partir da 

diferença, não possui significado próprio, pois tudo é colocado a partir da barra que 

separa os dois processos e resiste a simbolização. Ou seja, lá onde a linguagem não 

chega, em seu ponto de basta, em seu caráter mais oculto e desvinculado de todo e 

qualquer significante, possuímos o surgimento do sentido delegado ao Outro da 

linguagem.14 Se há algo que podemos abstrair desse ponto de vista explicitado por 

 
13 “A função de ‘significar totalmente outra coisa’ não obedece ao modelo do ‘disfarce’ a não 

ser para ‘disfarçar nada’, uma ausência, de acordo com um processo ‘totalmente outro’ que é o de uma 
alteridade e de uma alteração indefinidamente reconduzidas ao longo de uma cadeia significante. O 
‘totalmente outro’ é a própria palavra, isto é, a verdade.” (LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE; NANCY, 
1991, p.77, grifos meus e do autor) 

14 “Não é mais a outra face do signo em relação ao significado e só existindo nesta associação, 

mas esta ordem do espaçamento segundo a qual é inscrita, marca-se a lei como diferença. Ou, até, 
como vemos agora, que é preciso nomeá-lo, este buraco estrutural segundo o qual é marcada a lei 
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Lacan, é que as “substituições metafóricas trazem uma virtual transubstanciação, 

colocando uma equivalência entre dessemelhantes. As metonímias são meramente a 

troca de foco posicional através do campo da experiência” (BOOTHBY, 2001, p.130). 

Desse modo, poderemos então vislumbrar o fato de que o significante, além de sua 

primazia adicionada por Jacques Lacan, é, na Psicanálise, articulado e analisado no 

discurso como operador das cadeias de significação. Isso significa dizer que 

independentemente de o significante ter um conteúdo vazio, o mesmo continuará 

representando um sujeito para outros significantes da cadeia, demonstrando seu 

paradoxo e sua inadequação através de um jogo de presença e ausência.15 

Todavia, há algumas considerações a serem feitas. Como havíamos 

comentado anteriormente, essa interrelação feita entre metáfora e metonímia é aquilo 

que estrutura o campo da linguagem e permite nosso autor afirmar que “o inconsciente 

é estruturado como uma linguagem”(LACAN, 1978d, S III, p.26). Nesse sentido, são 

essas duas faces do registro simbólico que dão forma ao descompasso – comentado 

anteriormente - entre o sujeito inconsciente e o ego. No entanto, o que não explicamos 

é como o ser humano é mergulhado nesse tesouro de significantes e porquê. Nesse 

sentido, tal problemática se resolve quando nos atentamos com a maneira como os 

símbolos envelopam a vida do homem, pois, nas palavras de Lacan, eles partem de 

uma identificação simbólica com o Nome do Pai (Nom du Père) que “nos faz 

reconhecer o suporte da função simbólica que (...) identifica a pessoa a figura da lei” 

(LACAN, 2014c, p.276). Em outras palavras, esse significante primordial da castração 

“é ele mesmo o suporte do canal significante, de ordem instaurada pelo canal 

significante”, sendo ele, afirma Lacan, o único lugar “que essa metáfora se estabelece, 

metáfora do desejo primitivo, do desejo opaco” (LACAN, 1978e, p.556). Entretanto, 

apenas podemos compreender esse significante primordial a partir do momento que 

entendemos que ele é a “lei [que] não permite mais ao sujeito realizar sua sexualidade 

senão no plano simbólico” (LACAN, 1978c, S I, p.277). Dessa forma, a partir dessa 

identificação simbólica com o significante primordial da castração e da lei simbólica é 

 
como diferença.” (LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE; NANCY, 1991, p.54, grifos do autor e grifos meus) 
 

15 “Desse ponto de vista, significação linguística é caracterizada por um tipo especial de 

contínua troca de presença e ausência. A função do significante, o verdadeiro batimento cardíaco da 
significação, é ligada a uma constante oscilação de aparecimento e desaparecimento, uma formação 
contínua e demolição das imagens perceptivas. É essa oscilação que distingue o significante linguístico 
dos contornos relativamente duradouros das formas imaginárias e inaugurar um processo simbólico 
novo e próprio.” (BOOTHBY, 2001, p.91) 
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que o indivíduo se vê amarrado a estrutura da linguagem, preso e entrelaçado ao nó 

que o Outro circunscreve nesse sujeito que não tem voz e que se enxerga no espelho 

de maneira ilusória. É por isso que o indivíduo terá sempre um Outro a se submeter e 

ser seu servo. Sua determinação enquanto da ordem do sexual estará 

obrigatoriamente atrelada ao Nome-do-Pai e sua intrínseca relação de diferenciação 

que produz a cadeia simbólica.16 

Dito isso, se essa identificação com o Nome-do-Pai é o que nos coloca no 

interior dos processos intersubjetivos com o Outro da linguagem, é preciso ressaltar 

que tal processo somente é possível através da “palavra que é já uma presença feita 

ausência” (LACAN, 2014c, p.274, grifos meus). Ou seja, a própria lógica do processo 

de introjeção da linguagem na criança é através de uma certa ausência colocada na 

relação da criança com seu objeto de desejo. É essa sutura que esse significante 

primordial detém por função além de ocultar a necessidade biológica. Nesse aspecto, 

podemos aqui invocar novamente o jogo do Fort!Da! que Freud observa em seu neto 

ao se deparar com seus “jogos de ocultação”, pois vemos nesse exemplo do Além do 

Princípio do Prazer não apenas um ato aleatório, mas o fato de que a criança 

administra a ausência da mãe através de um embrionário exercício da fala, na qual é 

o surgimento do símbolo na criança. Entretanto, Freud buscava explicar esse 

processo através de uma repetição de um masoquismo primordial que funcionava no 

interior desse jogo, algo que Jacques Lacan discorda. Mas sua divergência ganha 

corpo no momento em que ele percebe que essa ruptura com o objeto de desejo da 

criança - a mãe - se trata de uma experiência de sofrimento e de desintegração de um 

laço primário que resulta no mergulho do neto de Freud na linguagem. Porém, tal 

acontecimento é interpretado como uma experiência de sofrimento que mata a Coisa, 

ocasionando o ocultamento da pura necessidade biológica e, através “dessa morte”, 

escreve Lacan, “constitui no sujeito a eternização de seu desejo” (LACAN, 2014c, 

p.317). O que é preciso reter, nesse aspecto, “é o fato que essa primeira experiência 

da separação/limite/morte é também o momento no qual ‘desejo se torna humano’”, 

ou seja, que em tal momento “a criança experiencia [o] ‘desejo’ como distinto da 

 
16 “Cada inscrição (ou cada lugar) é a exclusão da outra. Desta forma, cada vez, a escolha 

realizada acaba sendo aquela do sexo oposto. E é isto que Lacan relaciona imediatamente com a 
castração (o buraco, o centro radiante) e lê como sendo sua inscrição (mas com a condição de pensar 
a própria castração como relacionada em última instância (...) com o buraco do significante)” (LACOUE-
LABARTHE, PHILIPPE; NANCY, 1991, p.53) 
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‘necessidade’ que caracterizou a quase-simbiótica ligação com a mãe” (MULLER, 

JOHN P.; RICHARDSON, 1994, p.93). Essa segunda morte é o que define, além de 

uma vida alienada do mesmo, uma existência “conjugada à morte” e, afirma Lacan, 

que “sempre retorna à morte” (LACAN, 1978b, S II, p.339). Mas esse retorno estará 

atrelado a um desenvolvimento que é colocado então em três etapas: o Imaginário 

demonstrará a alienação da imagem do indivíduo com o Eu-Ideal e sua necessidade 

biológica; o Simbólico deixará claro o processo de identificação com o significante 

primordial da castração que mergulha o indivíduo na linguagem mediante a demanda 

de amor pelo Outro (figuras parentais) e sua relação metafórica; e por último o desejo 

do inconsciente como colocado no campo da indeterminação e do Real. Esses três 

processos, de uma maneira ou de outra, detém a morte atrelada ao seu modelo de 

manifestação ou indeterminação. 

No entanto, essa perspectiva da morte e da constituição do desejo no interior 

do registro do simbólico e sua interrelação com o imaginário ainda não ficou clara o 

suficiente. Se, como dissemos acima, temos essa conexão entre os dois campos 

através do conceito de desejo como falta, onde propriamente ele se localiza? E além 

disso, o que todos esses processos da linguagem tem a ver com o inconsciente? E 

quais são suas relações com o conceito de pulsão de morte? Para responder essas 

objeções, precisamos primeiro tomar nota de uma colocação chave de Jacques Lacan 

em um de seus seminários, pois nela ele afirma que 

“É preciso supor nele [no homem] há uma certa hiância biológica, 
aquela que tento definir quando lhes falo do estágio do espelho. A captação 
total do desejo, da atenção, já pressupõe a falta. A falta já está aí quando falo 
do desejo do sujeito humano no que se refere à sua imagem, quando falo 
desta relação imaginária extremamente geral que se denomina narcisismo.” 
(LACAN, 1978b, S II, p.475, grifos meus) 

 

Se compreendemos, a partir dessa afirmação, que a falta do desejo humano já 

está presente desde o imaginário, então tal processo é colocado na subjetividade do 

indivíduo desde antes da identificação simbólica com o significante primordial da 

castração. Além disso, é também preciso ressaltar novamente o fato que os desejos 

da criança se alienam no outro especular, tendo nesse lugar “o aprendizado da ordem 

simbólica [a qual] acede ao seu fundamento, que é a lei” (LACAN, 1978b, S II, p.295). 

Se isso for verdade, então fica claro que “a função da fala enquanto função de 
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reconhecimento, [funciona] enquanto dimensão por onde o desejo do sujeito é 

autenticamente integrado sob o plano do simbólico” (LACAN, 1978b, S II, p.302, grifos 

meus). Por mais que essa falta constitutiva do desejo já esteja de antemão na imagem, 

é somente a partir do registro do simbólico que é possível agregá-lo a linguagem e 

abolir a necessidade biológica presente no imaginário primitivo. A partir disso, 

podemos dizer que o simbólico “revela a si mesmo como a capacidade de passar para 

além da alienação do imaginário e representar o real”, sendo que as “funções 

simbólicas dão ao desejo um nome no sentido de dar forma a uma dimensão 

inarticulada que está para além do ego” (BOOTHBY, 2014, n.p). Desse modo, o sujeito 

falante possui uma função desafiadora ao ego e que pode contribuir para negar o 

Imaginário em prol do surgimento desse desejo. E é possível afirmar essa função de 

oposição e/ou negação quando compreendemos que esse ego narcísico “opera 

somente por cobrir o deslocamento que é sujeito, de uma resistência essencial ao 

discurso como tal” (LACAN, 2014f, p.518, grifos meus). Se esse Eu narcísico que está 

preso na linguagem possui tal função, é porque percebemos que “o sujeito que era 

antes dos jogos em série da fala (...) é encontrado na morte, onde a sua existência 

apreende tudo que ela tem de sentido” (LACAN, 2014c, p.318, grifos meus). Isso 

significa dizer que a morte que está para além do campo do simbólico e de suas 

respectivas manifestações no deslizamento significante é o que determina o sujeito a 

repetir algo que é de natureza mortal.17 A morte que pulsa em seu interior define seu 

destino, sendo que sua posição subjetiva é algo que está colocado como ponto de 

basta da linguagem, pois onde ele se localiza, o significante está ausente. É isso nos 

leva novamente a temática da pulsão de morte, pois  

“Ela [a saída masoquista] se situa no ponto de junção entre o 
imaginário e o simbólico. É nesse ponto de junção que se situa, na sua forma 
fundamental, estruturante, o que geralmente se chama masoquismo 
primordial. É aí que é preciso situar a manifestação do que se chama instinto 
de morte, que é constituinte da posição fundamental do sujeito humano” 
(LACAN, 1978b, S II, p.285, grifos meus) 

 

 
17 “A existência do significante não está ligada à outra coisa senão ao fato, pois isso é um fato, 

o discurso existe, e é introduzido no mundo sobre um fundo, mais ou menos conhecido ou 
desconhecido, o qual é curioso, mesmo assim, que Freud tenha sido levado pela experiência analítica 
a poder apenas caracterizá-lo dizendo que o significante funciona sobre o fundo de uma certa 
experiência da morte, experiência que não tem nada a ver com o que quer que seja de vivido” (LACAN, 
1978g, S IV, p.50). 
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A partir disso, vemos que é a pulsão de morte que é constituinte do sujeito e 

que a mesma se manifesta em tal intersecção (mas que não habita tal lugar). Se, como 

dissemos anteriormente, tal pulsão é o que determina a história e a destino do 

indivíduo, é porque houve uma mudança de perspectiva com relação a Freud. O 

sujeito dito lacaniano não é mais visto como alguém que está subordinado a uma 

compulsão à repetição que se manifesta no interior da vida do ser humano e que esse 

algo que se repete é o conteúdo traumático da pulsão de morte. Antes, Lacan tenta 

estabelecer uma centralidade da pulsão de morte como interior a uma “lógica de 

inadequação” da linguagem e seus significantes. Tal inconformidade se manifesta na 

sua teoria quando vemos o corpo despedaçado do imaginário primitivo como espaço 

do negativo, na tentativa de destruição da imagem especular, no surgimento do desejo 

através da ‘morte da mãe’ através da palavra e a determinação do sentido através do 

não-sentido no campo dos significantes. Esses fenômenos escapam a toda 

determinação simbólica e deixam claro que nosso autor “vincula o significante não a 

um problema de denotação de objetos, mas de satisfação da pulsão, como se os usos 

da linguagem estivessem todos subordinados a interesses práticos de satisfação” 

(SAFATLE, 2007, p.173, grifos meus). Isso significa dizer que aquilo que determina 

os sujeitos, seus processos simbólicos e suas relações humanas é a pulsão de morte 

enquanto busca pela satisfação que insiste, nesse caso, em não dizer seu nome. Seu 

nome estará colocado do lado de fora da representação e que ao mesmo tempo 

poderá dar conta de historicizar a vida através da morte,18 tendo uma relação colocada 

através de uma dialética da negatividade e que não está submetido ao princípio de 

identidade. A negatividade da pulsão de morte, enquanto agente catalisador do ser 

humano, permite nos atentar ao fato de que, se a nossa subjetividade não está do 

lado daquele que fala e que está ausente no Outro, “é [porque] a instância da 

subjetividade como presente no real [é] que é o motor essencial que faz com que 

falemos algo de novo”(LACAN, 1978c, S I, p.306). Se isso for verdade, significa dizer 

que o poder movente que determina as nossas ações é indicado por um caminho 

 
18  “O que está se formulando aqui, em outras palavras, é o modo como o simbólico e o 

imaginário contribuem para o surgimento daquilo que Lacan chamou de conhecimento paranoico, que 
se caracterizava por atribuir permanência às Gestalten [imagens] perfeitamente evanescentes da 
percepção. Essa tendência generalizada de todas as coisas a desaparecerem no vórtex da 
transformação contínua que esse ser histórico, que é o homem, impõe ao seu mundo é justamente o 
sentido que vai adquirir, sob a pena de Lacan, o conceito de pulsão de morte, que em Freud emergia 
de uma tendência inerente a toda matéria viva.”(SIMANKE, 2002, p.521, grifos meus) 
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obscuro que estará atrelado a um funcionamento metonímico da linguagem19 e que 

nos perceber “o real [é] em sua incidência dialética como originalmente indesejável, e 

compreender como é assim que ele se encontra mais cúmplice da pulsão no sujeito” 

(LACAN, 1978e, S XI, p.79). Se o campo do famoso Real lacaniano é o cúmplice da 

pulsão, então precisaremos dar conta de compreender os processos subjetivos para 

além do Outro e que nos apresenta como traumático. Se é nesse local que a pulsão 

habita e é nesse lugar que ocorre a cumplicidade que anima o sujeito, então podemos 

perceber que, como sempre ocorre, o cânone do negativo não estaria tão distante do 

positivo. E é nesse lugar que pretendemos nos direcionar agora. 

3.3 O Real e o objeto de desejo 

Como falamos anteriormente, a pulsão de morte está diretamente atrelada a 

uma inadequação com relação ao Outro simbólico ao mesmo tempo que esse último 

é o instrumento da satisfação pulsional. Isso só é possível porque há dois tipos de 

dissolução “que ligam a função simbólica a morte - o signo implica tanto o assassinato 

da ‘coisa’ e a morte de sua própria imagem [especular] - ambos se desdobram sobre 

o fato da ordem simbólica constituir um sistema” (BOOTHBY, 2001, p.156, grifos 

meus). Deste modo, se o sentido do “retorno a Freud” feito por Jacques Lacan diz 

respeito ao questionamento da verdade mítica20 e reconhecimento do desejo do 

sujeito do inconsciente, então é porque ele é historicizado através da pulsão de morte 

no interior dos processos psíquicos que são atrelados ao Outro da linguagem, mas 

que não podem ser nomeados. Isso significa dizer que “a verdade [do sujeito do 

inconsciente] não passa pelo pensamento” pois ela é “uma coisa estranha” a tal 

regime de simbolização (LACAN, 2014g, p.408). E é aí que está colocado o umbigo 

do sonho freudiano, ou, em termos lacanianos, o campo do Real como impossível. 

Esse elemento traumático é a própria morte da identidade do ego narcísico e que 

fundou o desejo na sua imersão no Outro da linguagem. Se o Real é o maior cúmplice 

da pulsão, é porque ambos estarão atrelados a um regime de inadequação que 

 
19 “A metonímia se torna, para dizê-lo em termos ultra filosóficos, a condição transcendental do 

novo sujeito barrado do inconsciente. Ela garante a possibilidade do logion-chave: ‘um significante é o 
que representa o sujeito para outro significante’, de tal modo que, de forma muito mais simples, ‘o 
sujeito não é nada além [...] daquilo que desliza numa cadeia de significantes’. Ora, esse processo que 
liga um significante numa cadeia é, ou se confunde com, o curso do tempo no diz-curso. Compreende-
se que a ‘coordenação significante’, que é a metonímia, seja prévia e necessária para que possam 
advir as ‘transferências de significado’, que são as metáforas: ‘Não haveria metáfora se não houvesse 
a metonímia’.”(CASSIN, 2017, p.157, grifos meus) 

20 Ver a esse respeito Lacan (1975). 
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historiciza a linguagem e determina a vida do indivíduo, ao mesmo tempo que 

apresentam sua impossibilidade enquanto impasse do processo de simbolização. 

Desse modo, tal impasse se trata de apresentar um tipo de regime de verdade no 

interior do campo da linguagem enquanto uma contradição imanente a própria 

atividade da fala. Tal elemento diz respeito ao desejo do inconsciente que se 

apresenta de dupla forma: de um lado, temos ela colocada como a manifestação do 

sujeito do inconsciente através do point de capiton,21 ou seja, ponto de basta da 

linguagem; de outro lado, temos a instituição da realidade como tendo uma “estrutura 

de ficção” (LACAN, 2014e, p.288). Sendo assim, podemos compreender uma 

oposição feita por Lacan entre o Real e a realidade, pois essa última estará atrelada 

a um conhecimento paranoico aprisionado a um regime de alienação e 

aprisionamento ao Eu-Ideal, além dela apresentar o paradoxo do significante 

enquanto uma ausência de sentido que produz a linguagem.22 São esses pontos que 

nos permitem compreender o Real como aquilo onde tudo acontece mediante a 

ausência de linguagem e que não cessa de não se inscrever. O neurótico é aquele 

que estará sempre, através dos seus laços fantasmáticos com a realidade ficcional, 

tentando inscrever esse furo e que lhe causa desconforto. Outrossim, se esse registro 

está colocado como a sombra que acompanha a existência do Eu, é porque “o 

desconhecimento da ordem simbólica, que não passaria de uma espécie de 

revestimento e de pretexto recobrindo algo de mais fundamental”(LACAN, 1978g, S 

IV, p.73-74). Como dissemos anteriormente, esse algo que está oculto é a verdade do 

desejo no interior do processo metonímico apresentado por detrás do discurso do 

analisando. Essa verdade que é o próprio desejo não tem voz, mas fala. Ela mesma 

se manifesta no sintoma como aquilo que é improferível e revela uma negatividade 

que age e é imanente ao sofrimento. Se o sintoma é uma metáfora, é porque ela 

mesma se liga “a questão do ser e a metonímia a sua falta” (LACAN, 2014f, p.526). O 

que está oculto aos significantes é que demonstra como e onde está o sujeito em seu 

deslocamento entre ausência e presença. É aí que está colocado esse impossível que 

Lacan apresenta no momento que barra o signo, pois esse movimento “equivale a 

barrar a adequação entre significante e significado” (LACOUE-LABARTHE, 

 
21 Maneira lacaniana de se referir ao processo que “o significante interrompe o deslizamento 

indefinido da significação [no interior da fala]” (LACAN, 2014e, p.285) 
22 “Ora, para Lacan e para a tradição na qual ele havia se formado até então, tratava-se 

justamente de pensar o real como discordância da experiência, o real da falta de analogia com a 
percepção real.” (DUNKER, 2016, p.248, grifos meus) 
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PHILIPPE; NANCY, 1991, p.152). Se essa inadequação é o que move o conjunto 

teórico do pensamento lacaniano, isso significa dizer que não se trata de tentar de 

simbolizar o impasse do Real a qual todo neurótico possui de objetivo, mas de 

compreendê-lo como estruturante e de natureza impensável e traumático enquanto 

produtor da vida. Essa deriva que carrega o Eu sem o mesmo ter controle algum e 

que é de caráter metonímico  diz respeito ao fato de que “a pulsão de morte é o Real 

enquanto aquilo que só pode ser pensado como impossível” (LACAN, 1978h, S XXIII, 

p.142). Como dissemos, impossível de ser simbolizado enquanto limite da experiência 

humana e detentora desse princípio transcendental.  

Entretanto, ainda não deixamos claro como o desejo surge no interior da 

subjetividade, pois apenas deixamos explícito o fato da dupla morte que constitui o 

sujeito e sua historicidade no Real deslocado da representação. Agora, precisamos 

nos atentar para a transição e o surgimento desse desejo, pois teremos que 

compreender como a necessidade se oculta em prol da instituição da linguagem a 

partir da demanda do Outro. Nesse sentido, Lacan deixa claro, em um de seus textos 

que  

“Há então uma necessidade a isso que a particularidade assim 
abolida reaparece além da demanda. Ela reaparece com efeito, mas 
conservando a estrutura que esconde o incondicionado da demanda de amor. 
Para uma inversão que não é simples negação da negação, a potência da 
pura perda surge um resíduo de uma obliteração. Ao incondicionado da 
demanda, o desejo substitui a condição ‘absoluta’: essa condição desata essa 
prova de amor tendo de rebelar a satisfação de uma necessidade. É assim 
que o desejo não é nem o apetite de satisfação, nem a demanda de amor, 
mas a diferença que resulta da subtração do primeiro ao segundo, o 
fenômeno mesmo de seu corte (Spaltung)”. (LACAN, 2014h, p.169, grifos 
meus e do autor) 

 

A partir dessa consideração chave de Lacan, vemos explicitamente como esse 

desejo surge. No início da vida do indivíduo, a partir da pulsão de morte como 

catalisador da alienação no interior do imaginário, a morte da Coisa e o significante 

primordial da Lei no simbólico, vemos que a necessidade biológica é, como o nosso 

autor coloca, abolida. Isso significa dizer que há uma transição entre natureza e cultura 

que transborda o campo do corpo despedaçado a partir de uma demanda de amor 

que possui um caráter simbólico. Nesse lugar do Outro, temos uma necessidade que 

é completamente suprimida e que reaparecerá além desse campo como um 

incondicionado que não estará preso ao campo dos significantes, mas atrelado a 
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lógica metonímica da fala. É aí que o desejo do inconsciente aparece, sendo ele a 

subtração do ‘apetite de satisfação’ da necessidade menos a demanda do Outro. 

Nesse aspecto, o que vemos aqui é um resto que é do campo do impossível de ser 

simbolizado que é o campo da negatividade, isto é, o Real. É ele, em conjunto com a 

pulsão de morte, que apresentará essa clivagem, esse corte contraditório entre o 

desejo do sujeito em contradição com o Eu da consciência. Se o desejo do homem é 

o desejo do Outro, é porque essa contradição imanente e sua relação simbólica 

intersubjetiva é o que dá vida ao sujeito descentrado. 

No entanto, apesar dessas considerações, há questões que não foram 

respondidas: se o sujeito lacaniano está colocado a partir de uma lógica de alienação 

imaginária e a contradição nomeada anteriormente, como é possível compreender 

esse regime de verdade do desejo no interior do Real e sua relação com a pulsão de 

morte? Se compreendemos que há uma dupla morte inscrita no interior da 

subjetividade e a pulsão de morte colocada como motor desses processos, como 

poderemos entende-la nesse campo fora da representação? Isso fica claro a partir 

dessa afirmação de Lacan: 

“As pulsões são nossos mitos, disse Freud. Não se deve entender 

isso como uma remissão ao irreal. É o real que elas mitificam, comumente, 
mitos: aqui, aquilo que produz o desejo, reproduzindo nele a relação do 
sujeito com o objeto perdido.” (LACAN, 2014h, p.333, grifos meus) 

 

Desse modo, o que podemos identificar é que a pulsão de morte tem o papel 

de transformar o campo da realidade fantasmática a partir da ótica do desejo enquanto 

produtora de sintoma e suas relações com o objeto perdido. Se Freud desde o Três 

Ensaios da Teoria da Sexualidade havia deixado claro que todo o encontro é, na 

realidade, um reencontro,23 é porque aquele objeto de desejo que aparece na 

transição do imaginário para o simbólico como “morte da Coisa” deixa rastros na 

maneira que o indivíduo lida com suas relações de objeto. Nesse sentido, Lacan segue 

Freud ao instituir que “a relação central de objeto, aquela que é dinamicamente 

criadora, é a da falta” (LACAN, 1978f, S V, p.51). A falta derivada do rompimento da 

criança com o seu primeiro objeto de desejo – mãe – é o que determinará o interior 

 
23 Sobre esse ponto, ver Freud (2016). 
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das relações humanas no sentido de tentar preencher tal inadequação do Eu com o 

ambiente externo. No entanto, não é somente a mãe como objeto que estará colocada 

nessa dinâmica criadora da falta, mas o seu desejo como sendo aquilo que a criança 

quer satisfazer. Dessa forma, vemos então que a lógica estará centrada em ser ou 

não ser o falo, ou seja, se entendemos que o desejo da mãe estará colocado como 

sendo o falo, o qual é colocado como significante privilegiado, então podemos afirmar 

que “dessa marca onde a parte do logos se junta ao futuro do desejo” (LACAN, 2014h, 

p.170). Nesse sentido, tal noção não se trata especificamente do órgão sexual 

masculino enquanto poder do pai primordial freudiano, mas de uma dinâmica psíquica 

modulada a partir de um eixo fálico que organiza a relação da mãe com o bebê e sua 

entrada no simbólico. Dessa forma, o Nome-do-Pai se trata da lei simbólica que institui 

a falta da castração, sendo o falo aquele significante do desejo que estará responsável 

por organizar a relação intersubjetiva que introduz a criança na linguagem. Esse vácuo 

constitutivo do sujeito terá a impossibilidade de inscrição como privação de seu objeto 

perdido e sua natureza traumática indexada em seu interior.24 No entanto, é preciso 

deixar claro que se a condição desse desejo é formulada a partir de uma inadequação, 

então isso quer dizer que ele mesmo não está atrelado a representação, assim como 

seu objeto. Isso fica claro a partir do momento que essa contradição do desejo com a 

realidade no processo metonímico da linguagem “insiste em se reproduzir na 

transferência, sendo ela de um desejo morto” (LACAN, 2014f, p.516, grifos meus). 

Essas relações de objeto apresentarão então uma agressividade inerente ao ser 

humano de cunho negativo. Como já ressaltamos, se a pulsão de morte atravessa os 

outros dois registros da experiência como negatividade que suporta a vida, isso não 

muda no campo do Real, pois “a verdade desse desejo morto sustenta a história que 

o sujeito funda a partir do seu sintoma” (LACAN, 2014f, idem, grifos meus). É então o 

sintoma, em sua manifestação, que revela a verdade do desejo que funda a clivagem 

do Eu mediante o impasse de simbolização do campo do impossível. Sendo assim, o 

 
24 “A posição metateórica do Real, então, como uma ausência constitutiva estruturando a 

totalidade da metapsicologia de Lacan, sangra decisivamente em seu papel no mundo da vida particular 
do sujeito como ele o concebe. Em ambos os casos, o 'Real' indexa uma conjunção de necessidade e 
contingência, ligada indelevelmente ao sujeito como corpo, como conjunto de identificações imaginárias 
e como produto do significante. Como necessidade, o Real define os contornos do escopo analítico de 
Lacan, sua abrangência conceitual e, dentro do mundo da vida do sujeito, estabelece o terreno para a 
produção do sujeito e do sentido, incorporando (...) como o local da consistência do sujeito. (...) No 
nível do sujeito, o Real, como contingência, opera da maneira topológica (...) como o choque traumático 
que parece operar de um ‘fora’ do sujeito, mas que é, no entanto, fundamentado pela internalidade do 
significante para o sujeito.” (EYERS, 2012, p.163, grifos meus e do autor) 
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automatismo da repetição que historiciza a cadeia significante e que está no campo 

do Real apresenta o fato de que a “pulsão de morte implica a vida, a mais vital que 

exista”, ou seja, “que isso se repete, que isso não cessa de se repetir, que não 

cessamos, enquanto vivemos, de falar, de simbolizar e de repetir sintomas” (NASIO, 

2012, p.54). Dessa forma, o movimento pulsional no Real é onde tudo ocorre e não 

está, como na nossa realidade, distorcido enquanto lógica fantasmática do existir. 

Além disso, esse sintoma que se repete e ex-siste no interior da vida nos mostra que 

todas as nossas perdas de objeto, enquanto luto e sofrimento que deve ser elaborado, 

“reatualizam a pulsão de morte”, pois ela “reatualiza o fato que somos seres sexuados 

e, ao mesmo tempo, mortais” (id.). O real e a sua relação com a pulsão de morte 

estarão então colocadas então como fundantes da estrutura da linguagem enquanto 

processo metonímico e produtores de repetição incessante de sintomas. 

Retomando o que falamos anteriormente, vimos inicialmente esse monismo 

pulsional como sendo, do ponto de vista lacaniano, algo que habita o corpo 

despedaçado anterior a imago, estrutura e nega o imaginário, produz e historiciza o 

sujeito no simbólico enquanto campo da significância metonímica que escapa a 

linguagem e, por último, no campo do Real, temos então o automatismo da repetição 

produtora de sintomas. Além disso, pudemos perceber a transição da necessidade 

biológica para o par demanda de amor e desejo inconsciente enquanto mediados pela 

estrutura fálica. Como dissemos, esse significante do desejo apresenta a versão de 

uma mãe fálica, na qual a criança faz jus ao famoso ditado lacaniano de que o desejo 

do homem é o desejo do Outro. Tal ditado diz respeito ao fato de que “o desejo da 

mãe é o falo”, enquanto a “criança quer ser o falo para satisfazê-la” (LACAN, 2014h, 

p.171, grifos do autor). Nesse sentido, o falo estará sempre atrelado a dinâmica 

intersubjetiva, bem como a castração enquanto lei simbólica instituída pelo significante 

primordial do Nome-do-Pai, o qual estabelecerá, em conjunto com o falo, uma 

dinâmica de falta no interior das relações de objeto a partir da morte da Coisa, ou seja, 

a mãe. Se a lei do incesto é introduzida mediante esses processos e ocasiona essa 

morte, então percebemos que o neurótico possui duas mortes como processo de 

subjetivação, tendo então, após esse desenvolvimento, uma realidade dita 

fantasmática que marca a mesma como estrutura de ficção, a qual faz o ser humano 

sempre tentar reencontrar essa Coisa, isto é, esse objeto perdido. Sendo assim, se 

esse objeto é aquilo que não podemos reinscrever no campo do simbólico, 
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percebemos que “a realidade em si mesma não é nada mais que um bloqueio no 

processo de simbolização” (ZIZEK, 1992, p.37). Dessa maneira, as relações de objeto 

estarão centradas em uma lacuna que produz o mal-estar e que o neurótico tenta 

preenchê-la. Porém, o que é essa Coisa ou, dito de outro modo, objeto perdido? Qual 

é sua função? E o que a pulsão de morte tem de relação com tal objeto? Para 

responder a essas questões, teremos que entrar na última etapa de nossa 

investigação, à qual será relativa ao objeto a, objeto-causa do desejo. 

3.4 Das Ding e o Objeto a 

Como dissemos anteriormente, há na esfera do pensamento lacaniano a 

respeito do campo simbólico algo que diz respeito ao Real, pois o significante, no 

limite, toca em um determinado ponto que está o “rochedo da castração” enunciado 

por Freud em suas conferências. Nesse aspecto, esse rochedo é colocado como o 

significante primordial Nome-do-Pai, responsável por instituir a lei simbólica que 

introduz o ser humano na linguagem e permite encadeá-la a partir de um tesouro de 

significantes mediante relações intersubjetivas com o Outro. Desse modo, o que 

Lacan nos apresenta é o conceito de Ding (Coisa) que está oculto no interior desses 

processos, e que diz respeito a esse para além do campo da linguagem. Além disso, 

essa Coisa é o que estrutura a realidade e as relações de objeto no interior da vida 

humana a partir da dinâmica da falta. Dito isso, pode-se compreender que  

“O Ding [Coisa] como Fremde, como estranho, e mesmo hostil a 
ocasião, em todo caso como primeiro exterior, é em torno disso que se orienta 
como encaminhamento que, sem dúvida alguma, para o sujeito, é a todo 
instante um encaminhamento de controle, encaminhamento de referência, 
em relação à o quê? Ao mundo dos seus desejos. Ele faz a prova de alguma 
coisa, afinal, é justamente aí, que, até certo ponto pode servir. Servir a quê? 
– servir a nada mais que referenciar a esse mundo de anseios e de espera 
que ele é orientado em direção ao que servirá, quando for o caso, à espera 
de das Ding. Esse objeto estará aí quando todas as condições foram 
preenchidas, isto é, no fim das contas, vocês sabem bem, mas porque, bem 
entendido, é claro que o que se trata de encontrar não pode ser reencontrado, 
pois é da sua natureza que o objeto é perdido como tal, que ele jamais será 
reencontrado, que qualquer coisa que está esperando aí, ou esperando o 
melhor, ou esperando o pior, mas o esperando.” (LACAN, 1978i, S VII, p.88, 
grifos meus) 

 

O que podemos compreender a partir da colocação acima é que a Coisa 

funciona como organizadora do campo da realidade para o sujeito. Como dissemos 

anteriormente, ela está de acordo com a lei de desconhecimento que rege o indivíduo 
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no interior da linguagem e que a determina. Nesse sentido, se a Coisa é “o que 

chamaremos de fora-do-significado”, é porque ela está atrelada a esfera do campo do 

Real que demonstra a inconsistência pura dos significantes (LACAN, 1978i, S VII, 

p.91). Sendo assim, a Coisa é essa esfera de estranhamento que nos habita e 

determina nossas ações no mundo e, inclusive, de nosso desejo enquanto falta. Se 

entendemos as relações de objeto dessa forma, isso significa dizer que a lei simbólica 

deixa um saldo nos processos de socialização enquanto uma tentativa de recuperação 

desse objeto perdido, o qual, como já ressaltado por Lacan, é impossível de ser 

reencontrado no campo da realidade. Denota-se disso a própria dinâmica da vida 

enquanto esfera de insatisfação, a qual nos faz perceber que aquilo que poderia 

satisfazer o nosso desejo é na verdade uma ilusão que se esconde no para além da 

linguagem. Nesse aspecto, o que Lacan deixa claro é que aquilo que o significante 

representa para outro significante é a verdade do sujeito que não estará colocada na 

linguagem, sendo possível afirmar que “o significante é habilitado a marcar o cerne do 

irrepresentável, de segurar o lugar da Coisa – um tipo de ausência – porque a 

estrutura do significante é em si mesma predicativo de uma ausência” (BOOTHBY, 

2001, p.219). Essa estrutura é a forma que a esfera mais essencial da nossa 

subjetividade, aquilo que nos habita e nos é infamiliar, está manifestada, 

apresentando, mediante uma ausência, aquilo que nos funda enquanto sujeitos 

neuróticos. É isso que determina a espera eterna que estará atrelado ao mal-estar na 

cultura e que faz com que entendamos a vida como uma insatisfação individual e 

social. Partindo disso, se aquilo que define a verdade do sujeito está na esfera do não-

dito ou do não-saber, teremos que aceitar a afirmação de Jacques Lacan de que o 

seu “discurso não admite a questão daquilo que se pode saber, já que parte de supor 

o saber como sujeito do inconsciente” (LACAN, 2001, p.536). Essa Coisa que move o 

sujeito enquanto esfera ética do seu agir é que se trata de afirmar sua própria verdade 

na presença de uma ausência. Sendo assim, tal ausência é o que fundará a orientação 

do sujeito humano para seu objeto, o qual, como podemos perceber, possui um 

paradoxo: “esse objeto nunca foi perdido, apesar de tratar-se essencialmente de 

reencontrá-lo” (LACAN, 1978i, S VII, p.86).  

A partir dessa perspectiva, a Coisa estruturará a realidade enquanto processo 

fantasmático que direciona ou funda essa tendência do indivíduo a um objeto 

demonstrado como perdido e que deve ser reencontrado. Sendo assim, percebemos 



55 
 

que ela está na ordem da proibição do incesto, na ordem da lei fundamental e que se 

localiza no registro simbólico. Por isso é possível dizer que a lei e o desejo se tratam, 

estruturalmente, da mesma coisa. Essa perspectiva estará atrelada a maneira que 

ambos se fundamentam no interior da subjetividade e influenciam a vida humana, pois 

“o objeto pequeno a contém o falo da castração” (MILLER, 2004, p.92). É nesse lugar 

que estará atrelado o processo de instituição do significante primordial da castração 

enquanto esfera da cultura e produção fantasmática que deseja o objeto perdido. Se 

é aqui que vemos o princípio do prazer atuante, é porque ele deseja algo da ordem 

do proibido e que foi eliminado da esfera da civilização a partir do Nome-do-Pai. Dessa 

forma, compreendemos que “a interdição do incesto não é outra coisa senão a 

condição para que subsista a fala” (LACAN, 1978i, S VII, p.112). Nesse sentido, se a 

Coisa é o condicionante da linguagem, é porque está na esfera do Real enquanto 

registro o qual habita a pulsão de morte e sua função historicizante do sujeito. Dessa 

forma, se a Coisa é aquilo que produz a tendência ao objeto perdido e isso se repete 

incessantemente durante a existência do sujeito, é porque isso é “o real (...) que se 

reencontra sempre no mesmo lugar” (id.). A ordem desse Real enquanto repetição é 

o que funciona como catalizador das ações do indivíduo no interior da falta que 

constitui as relações de objeto. Entretanto, se essa Coisa em questão é inacessível, 

é preciso entender que o processo pelo qual o princípio de prazer opera é mediante 

um desvio desse objeto, pois “o homem, para seguir o caminho de seu prazer, deve 

literalmente contorna-lo” (LACAN, 1978i, S VII, p.146, grifos meus). Isso significa dizer 

que a única maneira que o ser humano possui de adquirir prazer é através da 

submissão do princípio de realidade através do processo de sublimação, o qual se 

trata de desviar o alvo pulsional. Nesse aspecto, podemos afirmar que esse processo 

de sublimação estará submetida a uma lógica não tão somente de tentar reencontrar 

esse objeto perdido, “mas seu substituto por deslocamento (...) [sendo que] o objeto 

que se tenta reencontrar, na sexualidade, é um objeto deslocado em relação a esse 

primeiro objeto [o seio da mãe]” (LAPLANCHE, 1985, p.27). Nesse aspecto, se como 

dissemos esse objeto em questão está em oposição ao campo da realidade, é porque 

a maneira que ele se apresenta como uma dinâmica produtora de fantasmas que 

influencia na maneira que o indivíduo se direciona para esse objeto fictício. Não se 

trata de dizer tão somente que esse objeto não existe, mas que o mesmo está 

colocado fora do campo da realidade. Por isso, esse Ding terá então de ser contornado 

como a única forma de adquirir prazer enquanto sublimação que “eleva um objeto à 
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dignidade da Coisa” (LACAN, 1978i, S VII, p.169). Partindo disso, entenderemos a 

nossa civilização como o contorno eterno dessa indeterminação que estabelece as 

relações de objeto enquanto repetição incessante de uma busca inútil, sendo a cultura 

produzida mediante a sublimação das pulsões de morte. São elas as responsáveis 

pelo panorama ético das nossas ações e da produção da arte, ciência e religião 

enquanto mudança do alvo da pulsão. Contornar essa indeterminação faz parte da 

natureza pulsional de acordo com a teoria lacaniana, sendo exatamente isso que nos 

trará para o conceito de objeto a, objeto-causa do desejo.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que o objeto a, enquanto conceito, não 

se iguala a Coisa Freudiana, pois o objeto fantasmático funciona como uma 

ressonância de Das Ding. Isso significa dizer que “o objeto a designa aquilo que resta 

da Coisa depois dela ter sofrido o processo de simbolização” (ŽIŽEK, 1997, p.105). 

Essa entrada no campo simbólico é o que determina esse resíduo, o qual é o cerne 

de uma indeterminação que incorpora e fundamenta a estrutura desejante do 

indivíduo, pois ela se coloca anterior ao desejo e que funciona como fábrica 

fantasmática que estrutura a realidade ficcional do ser humano. A partir disso, o que 

podemos depreender é que esse objeto perdido não se trata do resultado do 

Complexo de Édipo, mas de uma dinâmica de sacrifício que demonstra o processo de 

“uma perda onde não há agente” (MILLER, 2004, p.91). Se isso estiver certo, significa 

dizer que esse conceito, localizado no seminário X, está para além de Édipo, 

exatamente pelo fato de que o objeto a é anterior a lei e ao desejo.25 No entanto, ele 

não deixa de estar registrado como cerne dos processos de socialização enquanto 

lógica intersubjetiva, pois ele está suspenso entre o sujeito e o outro (mesmo que ele 

não pertença propriamente a nenhum dos dois).  

Dito isso, se o objeto a é aquele que se encontra “atrás do desejo”, é porque a 

perspectiva dele se apresenta como topológica e que se interrelaciona com a pulsão 

de morte (LACAN, 1978k, S X, p.116). O problema armado que vemos aqui é que a 

meta/alvo da pulsão e seu objeto não encontram no mesmo lugar, pois a dinâmica 

fantasmática distorce o campo da realidade e apresenta o descompasso entre essas 

 
25 “Há, em todo esse seminário [X], um inchaço que desinscreve os termos fundamentais da 

psicanálise do contexto edipiano. É porque eu pude dizer rapidamente que o Seminário da Angústia 
era o anti-Édipo [de Gilles Deleuze e Félix Guattari], sendo então aqueles que fizeram esse título e que 
somente serão percebidos dez anos mais tarde.” (MILLER, 2004,p.90) 
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duas esferas. Nesse sentido, o objeto a “é um tipo de lembrete, um fragmento ou 

resíduo inassimilável tanto pelo imaginário quanto pelo simbólico”, mas “atribuído ao 

real” porque é “um objeto impossível, um objeto que paradoxalmente nunca pode 

aparecer tal como ele é” (BOOTHBY, 2001, p.243). Isso significa dizer que tal objeto 

diz respeito a uma determinada interioridade que distorce o mundo exterior dentro das 

relações de objeto e que não se submetem ao plano da imagem e da linguagem. 

Sendo assim possível, através do trocadilho lacaniano, dizer que esse objeto a se 

trata de uma “extimidade”, ou seja, algo que se encontra tanto no mais íntimo de nós 

e que determina nossa relação com o mundo. A partir disso, podemos dizer que ele é 

a incorporação de uma contradição imanente que formaliza uma fantasmática entre o 

sujeito e o Outro.  

Entretanto, esse objeto, como apontamos anteriormente, diz respeito a uma 

dinâmica sacrifical como forma de evitar a angústia. Essa relação diz respeito ao 

objeto a enquanto objeto cedível, isto é, um tipo de elemento que o sujeito abre mão 

em prol de evitar a angústia enquanto sinal do Real traumático. Esse “ato [de ceder 

do objeto] é uma ação na medida em que nele se manifesta o próprio desejo que seria 

feito para inibi-lo” (LACAN, 1978k, S X, p.391). Nesse aspecto, podemos perceber que 

a maneira que o sujeito encontrou de evitar essa angústia se trata de um processo de 

sacrifício que permite o surgimento do sujeito. Nesse sentido, a lógica de 

desintegração novamente aparece como cerne dos processos de socialização 

enquanto falta e sua fuga da Coisa. Partindo disso, o sacrifício é também aquele que 

produz a relação do desejo do outro para fora do campo do Real, para fora do domínio 

do Das Ding, e o introduz no domínio do simbólico mediante a demanda do Outro. Se 

isso for verdade, significa dizer que “a dialética desse objeto a, como cortado, 

presentifica uma relação essencial com a separação como tal” (LACAN, 1978k, S X, 

p.169). Dessa maneira, o objeto a é, ao mesmo tempo, um objeto que serve para 

tamponar a angústia (ela compreendida como a falta da falta) e também um elemento 

primordial para toda e qualquer alteridade enquanto relação fantasmática do desejo. 

A partir dessas colocações, percebemos que a Coisa detém o caráter de 

determinação das ações do indivíduo em prol de uma busca incessante por algo que 

não está no campo da realidade e que faz o indivíduo retornar sempre ao mesmo lugar 

de inadequação. Entretanto, o objeto a se coloca, assim como Das Ding, fora da 

realidade, mas que, por ser o resquício dessa última, aparece como produtora de 
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fantasmas que causam o desejo e que estruturam a realidade enquanto lógica 

ficcional.  

Compreendendo o papel de produção de fantasmas atrelado ao objeto a, 

entendemos que há no interior do sujeito algo que distorce a realidade e que diz 

respeito a maneira como o desejo é produzido no campo da imagem e no campo da 

linguagem. Sendo assim, percebemos também que a maneira que esse destino 

pulsional opera diz respeito a uma proteção do sinal do Real e sua respectiva forma 

enquanto angústia que se manifesta na falta da falta estruturante do desejo. Dito 

dessa maneira, o papel desse objeto é, além disso, de instituir o papel do sujeito 

suposto saber, ao qual estará colocado como objeto fantasmático que sustentará o 

processo transferencial enquanto motor da análise. Se o desejo é o resíduo do efeito 

do significante, veremos que no interior da análise esse resto tem por função ser 

reconhecido como eixo estruturante do sujeito e que diz respeito também à realidade 

sexual, ou seja, o nível da libido. Nesse sentido, se entendermos que a transferência 

é a atualização da realidade do inconsciente, significa dizer que essa realidade diz 

respeito a esse campo pulsional (LACAN, 1978e, S VII, p.173). Nesse sentido é que 

Lacan afirma que  

“Efetivamente, eu sustento que é ao nível do analista, se quaisquer 
passos mais à frente podem ser dados, que é ao nível do analista que pode, 
que deve se revelar esse ponto nodal pelo qual a pulsação do inconsciente é 
ligada à realidade sexual. Esse ponto nodal se chama desejo, e toda a 
elaboração teórica que eu persegui nesses últimos anos, para lhes mostrar, 
o passo a passo da clínica, como o desejo se situa na dependência da 
demanda, tanto que demanda articulada ao significante. É isso que a suporta, 
deixa esse resto metonímico, isso que corta, debaixo da demanda, esse 
elemento indeterminado, mas à condição ao mesmo tempo absoluta e 
insaciável, esse elemento necessariamente em impasse, insatisfeito, 
impossível, desconhecido, esse elemento que se chama desejo. É isto que 
faz a junção com o campo definido por Freud como aquele da instância sexual 
ao nível do processo primário.” (LACAN, 1978e, S VII, p.180, grifos meus) 

 

A partir dessa colocação, poderemos perceber o papel do sujeito suposto saber 

nomeado anteriormente: diz respeito ao lugar do objeto a, do destino pulsional que 

serve como motor da análise e a demonstração desse ponto nodal – desejo enquanto 

falta – que liga o inconsciente à realidade sexual. Nesse sentido, se o desejo no 

interior da transferência é o eixo por onde passa a clínica lacaniana, isso significa dizer 

que a “pulsação do inconsciente” está necessariamente ligada a economia libidinal do 
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discurso já comentada anteriormente. A pulsão de morte atrelada ao desejo 

inconsciente é o que dá corpo ao significante e que não está no campo da experiência 

já insistido no interior desse trabalho. Tudo isso é resultado da demanda do Outro que 

institui o campo simbólico e mata a Coisa com o objetivo de introduzir a lei no interior 

do sujeito. A metáfora do Nome-do-Pai colocada nesse processo é o que nos permite 

perceber o objeto cedível enquanto produtor de fantasmas e da realidade psíquica, 

pois, sem tal significante primordial, tal problemática necessariamente retornaria no 

Real enquanto delírio proveniente da psicose. Sendo assim, tendo tal objeto cedível e 

fantasmático como destino da pulsão, é possível entender que esse objeto-causa do 

desejo que sustenta a transferência diz respeito ao processo da análise. Partindo 

disso, é preciso compreender que essa fantasmática que sustenta a transferência é 

algo da ordem da pulsão, sendo que ela “se satisfaz fundamentalmente e 

essencialmente pela alucinação” (LACAN, 1978e, id., grifos meus). Nesse sentido, 

percebemos que a realidade sexual e a interligação dela com o inconsciente é o que 

estará sempre interrelacionada no interior da dinâmica transferencial entre o analista 

e o analisando – mesmo que essa relação seja de natureza delirante. Em suma, trata-

se de compreender que, além da pulsão de morte estar colocada como motor do 

processo analítico, os laços transferências são portadores da fantasmática enquanto 

distorção e efeito do objeto-causa do desejo. Isso significa dizer, em outras palavras, 

que o objeto a é o que causou o desejo do paciente em prol da cura pela fala, tendo 

a libido e o desejo como protagonistas de todo esse processo da economia libidinal 

operante nessa relação do paciente. Entretanto, como dissemos anteriormente, a 

estrutura do desejo é o que busca ser revelada enquanto lógica de atravessamento 

do fantasma e o aparecimento da própria falta constituinte do sujeito. Se isso estiver 

correto, significa dizer que a clínica lacaniana, em seu interior, depende da 

desalienação fixada pelo Imaginário e a queda do fantasma em prol do final da análise 

– sendo tal processo o reconhecimento de uma negação de natureza ontológica.26 Tal 

negação é aquilo que apresenta, através da falta, aquilo que é o próprio sujeito 

 
26 “Ela [a clínica lacaniana] precisa, em vez disso, de um modo de negação que é modo de presença do 

que resta fora da simbolização reflexiva com seus protocolos de identificação, sem que isto implique 
necessariamente em alguma forma de retorno ao inefável. Como veremos, é bem possível que esta tenha sido a 
verdadeira contribuição das importações lacanianas maciças em relação à filosofia hegeliana. Afinal, para Lacan, 
que sempre vinculou a cura analítica às possibilidades de auto objetivação do sujeito para além de sua 
objetificação no Imaginário, só há cura lá onde o sujeito se reconhece em uma negação pensada como modo de 
presença do que se oferece como determinação essencial de objetos não mais constituídos como imagens 
narcísicas do Eu.” (SAFATLE, 2007, p.178, grifos do autor) 
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enquanto contradição imanente ao processo da subjetividade. Ou seja, o que se 

percebe é que o sujeito se manifesta na pura ausência, no seu não-dizer, na sua 

inconsistência representada pela própria impossibilidade da presença.  

Todavia, há algo que ainda explicitamos no nosso trajeto: se a clínica lacaniana 

se trata de um protocolo de reconhecimento da falta enquanto uma ontologia negativa, 

qual é a função da pulsão no interior do processo de atravessamento do fantasma que 

sustenta o sujeito suposto saber? Nesse sentido, Lacan concorda com Freud no 

sentido de que a pulsão se trata de uma tendência à descarga enquanto força 

constante. Além disso, essa mitologia da Psicanálise possui seu respectivo alvo como 

forma de se satisfazer, mesmo sabendo que tal acontecimento diz respeito a um júbilo 

sublimatório de caráter alucinatório. Como Lacan deixa claro, a sublimação é 

intrínseca a satisfação pulsional, uma vez que a essa força constante é “inibida quanto 

a seu alvo, ou em outros termos, que ela não o atinge” (LACAN, 1978e, p.196). Porém, 

temos um problema que Lacan nos permite pensar: apesar da pulsão possuir o alvo 

e não o atingi-lo por conta da inibição do mesmo, Lacan também demonstra que a 

satisfação pulsional – dita anteriormente impossível – se refere a um tipo de sofrimento 

intrínseco ao processo analítico, pois os pacientes “se fazem sofrer demais” (LACAN, 

1978e, id.) Nesse aspecto é que a pulsão de morte entra, exatamente pelo fato de que 

essa satisfação é atingida ao nível do desprazer revelada no interior do processo 

analítico. Por isso é que tal satisfação é de ordem paradoxal: o princípio de prazer que 

aciona a pulsão tende a satisfação que está colocada no nível do sofrimento, o qual 

está para além desse primeiro princípio. Nesse sentido, como dissemos no comentário 

sobre o APP, a satisfação pulsional está contra o prazer e se situa no nível do Real, 

isto é, no nível desse impossível enquanto presença negativa.27 Por isso é que Lacan 

acaba definindo o Real como o impossível e que serve de obstáculo ao princípio do 

prazer. Nesse sentido, tal princípio que direciona o conceito fundamental da 

Psicanálise à descarga apenas possui um tipo de satisfação através da alucinação, 

pois a pulsão “apreende [seu objeto] de algum modo que não é justamente por aí que 

ela se satisfaz” (LACAN, 1978e, p.198). Isso acontece exatamente pelo fato de que a 

 
27 “Essa satisfação é paradoxal porque quando nós olhamos de perto, nos apercebemos (...) qualquer 

coisa de novo, é a categoria do impossível. Ela está nos fundamentos dos conceitos freudianos como 
absolutamente radical. O caminho do sujeito, para pronunciar aqui esse termo, pela relação ao qual somente 
pode se situar esse termo da satisfação, o caminho que o sujeito passa entre, eu posso dizer, duas muralhas do 
impossível. Essa função do impossível não pode ser abordada sem prudência, como toda função que se apresenta 
sob uma forma negativa.” (LACAN, 1978e, p.197, grifos meus) 
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exigência da pulsão não pode ser satisfeita mediante nenhum objeto da ordem da 

necessidade. Sendo assim, Lacan identifica que tal objeto é o seio da mãe, o objeto a 

que está na ordem do fantasma. Desse modo, a respeito de tal objeto, o psicanalista 

afirma que 

“É justamente na sua função de objeto, objeto tal qual que, sem 
dúvida, em um tempo de elaboração que é aquele propriamente que eu 
mesmo porto, é que o seio, objeto a, como causa do desejo, é qualquer coisa 
ao qual nós devemos dar a função que Freud lhe concebeu primitivamente, 
uma função tal, que nós podemos dizer seu lugar na satisfação da pulsão. 
Nós diremos que a melhor fórmula nos parece ser que a pulsão o contorna. 
Nós encontraremos sua aplicação a propósito de outros objetos. ‘Contornar’, 
devendo ser tomado aqui em dois sentidos, ambiguidade que lhe dou a língua 
francesa, que é turn, ‘borda’ em torno do qual se dá volta, e de tour, de trick, 
‘volta de escamoteação’.” (LACAN, 1978e, p.199, grifos meus). 

Partindo da colocação acima, o que podemos perceber é que tal função de 

objeto enquanto alvo da pulsão se trata do nível de sua satisfação. No entanto, como 

havíamos afirmado anteriormente, essa satisfação possui uma forma paradoxal de 

ocorrer que está para além do princípio do prazer e no nível do Real. Nesse aspecto, 

o que estamos vendo no interior da clínica lacaniana é uma perspectiva de satisfação 

da ordem do sofrimento psíquico que vai contra a homeostase do organismo. Sendo 

assim, a pulsão de morte possui como destino um tipo de satisfação dessa ordem e 

que contorna o objeto fantasmático colocado como seio da mãe e que nos apresenta 

uma função de borda e de escamoteação. Tais características dizem respeito a algo 

que está sempre na borda desse objeto fantasmático e que não o atinge, ao mesmo 

tempo que faz desaparecer algo sem que ninguém perceba propriamente. Isso 

significa afirmar que a maneira como a pulsão opera é da ordem da ilusão que se 

detém ao imaginar seu júbilo e é isso que funciona como motor do processo analítico. 

Dessa forma, se trata de perceber que, como dissemos anteriormente, a análise 

detém a função de retirada desse véu de realização de desejo e de reconhecimento 

de sua negação enquanto protocolo de subjetivação. Se isso estiver correto, se trata 

de perceber que a produção de fantasmas a partir do objeto a é algo que deve cair 

para que o indivíduo possa agir conformemente ao seu desejo que o habita.28 E é 

esse o chamado final de análise.  

 
28 “E é porque nós sabemos melhor daqueles que nos precederam, reconhecer a natureza do desejo que 

está no coração dessa experiência, que uma revisão ética é possível, que um julgamento ético é possível, que 
repercute esse valor de Julgamento último: ‘Tem você agido conformemente ao desejo que lhe habita?’. Essa não 
é uma questão fácil de sustentar. É uma questão, eu o pretendo, que nunca foi posta nessa clareza que ela pode 
o ser no contexto analítico.” (LACAN, 1978i, S VII, p.507, grifos meus) 
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Além disso, a maneira que a fonte pulsional aparece na clínica lacaniana se 

trata das zonas erógenas e a respectiva estrutura de borda dessas partes do corpo. 

Dito isso, Lacan considera que a fonte está colocada na boca, nos olhos, no ânus, 

excremento e afins, compreendendo assim que essas áreas e todas as suas 

peculiaridades dizem respeito a fonte pulsional. Isso nos permite assinalar que a 

pulsão se parece com uma montagem. Nesse sentido, ela necessita de diversas 

partes heterogêneas para agir e atingir seus alvos paradoxais de satisfação. É isso 

que leva Lacan a se questionar a respeito desse quebra-cabeças chamado pulsão, 

dizendo que  

“É esse tipo de montagem onde quero acentuar quando eu falo de 
montagem da pulsão? Não, isso vai bem mais longe. Eu direi que a 
montagem da pulsão é uma montagem que se apresenta para nós como não 
tendo nem pé nem cabeça. Como uma montagem no sentido onde lhe 
falamos da montagem em uma colagem surrealista. Se aproximarmos os 
paradoxos que nós vemos definir ao nível do Drang [impulso] ao objeto, do 
alvo da pulsão, eu creio que a imagem que nos vem é que não sabemos o 
que mostraria a marcha de um dínamo acoplado na tomada de gás, de onde 
sai uma pena de pavão que vem fazer cócegas no ventre de uma bela mulher 
que está lá incluída para a beleza da coisa. A coisa começa a se tornar 
interessante aqui: é que isso que Freud definiu pela pulsão, são todas as 
formas pelas quais se pode inverter tal mecanismo. Isto não quer dizer que 
se reverte o dínamo, desenrolam seus fios, são eles que se tornam a pena 
de pavão, a tomada do gás que passa pela boca da moça e pelo meio sai um 
sobre de ave...”. (LACAN, 1978e, p.200, grifos meus) 

 

Essa afirmação nos apresenta como Lacan entende esse movimento de 

montagem. Tal característica diz respeito a um procedimento que se utiliza de 

diferentes elementos que não possuem nenhum tipo de relação lógica entre si. Nesse 

sentido é que Lacan nos demonstra a montagem pulsional enquanto colagem 

surrealista: não há, no nível do impulso até o seu alvo, até seu objeto fantasmático, 

algum tipo de relação de sentido. Por isso é que a satisfação está na ordem do Real 

enquanto impossível. Seu paradoxo, além de estar presente em suas vicissitudes, é 

incorporado também na ordem da sua constituição que funda sua atividade da ordem 

libidinal. Se, como dissemos anteriormente, a transferência é o que se manifesta na 

realidade sexual do inconsciente, então podemos derivar que ela só é possível 

mediante uma atividade paradoxal de satisfação e sua montagem enquanto colagem 

surrealista. A partir disso, é possível dizer que a própria pulsão funciona como um 

duplo paradoxo da ordem do negativa que dá corpo ao impossível. É nesse sentido 

que veremos que “a pulsão será precisamente esse tipo de montagem pela qual a 
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sexualidade participa da vida psíquica de uma forma que deve se conformar a 

estrutura de hiância que é a do inconsciente” (LACAN, 1978e, p.205, grifos meus). 

Nesse aspecto, a pulsão estará colocada na ordem de algo que ainda não é algo 

propriamente, pois está no nível de um intervalo e que dá vida a sexualidade que 

participa nesse vazio da ordem do Real.  

Dito isso, entendemos então que a pulsão de morte detém esse duplo paradoxo 

- entre a satisfação da ordem do impossível e sua montagem como colagem 

surrealista - e que produz o sujeito por meio dessa hiância. É aí que opera a 

atualização da realidade do inconsciente no interior da transferência entre analista e 

analisando e que detém o objeto fantasmático de desejo sendo projetado no primeiro, 

tendo a ilusão do sujeito suposto saber. A partir dessa perspectiva, podemos perceber 

que a ficção produzida pelo objeto a é o que define a pulsão enquanto pulsão parcial, 

pois ela detém algo da ordem não apenas de borda, mas de escamoteação como 

deixamos claro anteriormente. O objeto fantasmático sempre desaparecerá e 

relembrará a ruptura ocorrida mediante esse objeto cedível – o qual marcou a morte 

da Coisa, entrada na linguagem e determinou o surgimento do desejo. Sendo assim, 

percebemos que a pulsão de morte representa parcialmente um tipo de curva da 

terminação da sexualidade, pois “a presença do sexo está ligada à morte” (LACAN, 

1978e, p.207). Essa dinâmica entre sexo e morte que estão entrelaçadas é que nos 

permite entender os motivos que levaram Lacan a afirmar que a pulsão de morte, essa 

enquanto pulsão parcial, detém sua satisfação enquanto a repetição desse circuito. 

Seu alvo é esse retorno que contorna o objeto fantasmático – objeto eternamente 

faltante - e que satisfaz a pulsão parcialmente e não plenamente, pois essa última 

desembocaria em sua morte. É por isso que pode-se dizer que a concepção de objeto 

apresentada por nosso autor diz respeito a uma “subjetivação acéfala, uma 

subjetivação sem sujeito, um osso, uma estrutura, um traçado” (LACAN, 1978e, 

p.216). O objeto é esse algo que sempre está perdido e que constitui a “extimidade” 

presente no sujeito: algo que se apresenta como um furo no interior da estrutura, que 

é mais eu do que eu mesmo e que a todo momento é projetado no mundo como 

promessa de ordem fálica. Por isso a manutenção da homeostase é algo colocado em 

xeque: se o sujeito a respeita, automaticamente será insatisfeito e sempre estará 

repetindo o circuito pulsional. Se a satisfizer, naturalmente morrerá. Dessa forma, 

entendemos, por fim, que o objeto a nunca será visado pelo desejo, pois ele é “ou pré-
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subjetivo, ou fundamento de uma identificação do sujeito, ou fundamento de uma 

identificação denegada pelo sujeito” (LACAN, 1978e, p.218). Esse caráter anterior ao 

sujeito é que nos faz afirmar que ele é a própria sustentação do desejo, pois, sem o 

mesmo, recairemos na angústia enquanto falta da falta.  

Em resumo, o que poderemos dizer a respeito da pulsão de morte na 

perspectiva de Jacques Lacan, se trata de que ela advém do processo o qual a 

necessidade é ocultada mediante o processo de entrada da linguagem. Como 

insistimos, esse ocultamento ocorre mediante a demanda de amor do Outro que 

introduz o ser humano na linguagem a partir da instituição do Nome-do-Pai como 

proibição do incesto e um jogo fálico entre a mãe e a criança. Esse significante da 

castração é o vazio que está presente no simbólico e que instituiu a falta do desejo. 

Partindo disso, entendemos que essa transição da necessidade biológica do campo 

do Imaginário para a demanda do Outro no simbólico deixa como resultado um resto. 

Tal resquício é o saldo do processo de simbolização que é compreendido por Lacan 

como o desejo faltante. Sendo assim, a pulsão de morte, sendo aquela que produz a 

identificação e alienação do Imaginário, historiciza o sujeito no automatismo da 

repetição no simbólico e serve como produtora de sintomas a partir do Real, será 

compreendida como o resultado do funcionamento do significante, da demanda desse 

Outro que deixou o resto já nomeado. É, nesse aspecto, que ela também servirá de 

motor da análise a partir do momento que seu alvo é o sujeito suposto saber como 

objeto a. A pulsão de morte possui um circuito pulsional que estará sempre no entorno 

desse objeto cedível e perdido, tendo, por assim dizer, uma estrutura de borda que 

nunca será atingido pela pulsão. Essa nostalgia de ordem libidinal é algo que já está 

presente desde o início da teoria lacaniana, pois Lacan já deixou claro, no seu primeiro 

seminário, que a libido é necessariamente do registro sexual relacionada a 

conservação do indivíduo.29 Por fim, essa pulsão é o que nos permitiu, no final das 

contas, compreender que a vida e a morte não estão separadas, mas em uma relação 

simbiótica em que tal fusão é o que produz toda a vida do ser humano. 

 
29 “No interior das relações reais ou realizantes, no interior de toda uma série de funções que não tem 

nada a ver com essa função do desejo, a saber, tudo isso que toca as relações do Eu [Moi] e do mundo exterior, 
tudo que se relaciona aos outros registros instituais que o registro sexual, a saber, por exemplo, que isso se 
relaciona a todo domínio da nutrição, de assimilação, da fome, na medida que ele serve à conservação do 
indivíduo como tal, é no interior dela, sob o fundo mais entendido, mais geral dessas relações muito reais, que se 
situam as relações libidinais, que se situa a libido. Se a libido não é isolada do conjunto das funções de 
conservação do indivíduo, perde todo o seu sentido.” (LACAN, 1978c, S I, p.200-201, grifos meus) 
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4 CONCLUSÃO 

Durante nosso percurso, nos deparamos com diversas problemáticas no 

interior da teoria das pulsões que permeiam a teoria freudiana e lacaniana. Nesse 

aspecto, compreendemos como ela aparece nos textos da metapsicologia freudiana, 

sua conceitualização em 1920 e como isso modificou profundamente a maneira de se 

compreender os processos destrutivos do organismo. Isso feito, nos deparamos 

também com as nuances da pulsão de morte na obra de Jacques Lacan e suas 

problemáticas em cada um dos registros elaborados pelo autor francês. Desse modo, 

o que podemos abstrair de cada uma dessas passagens e níveis da teoria 

psicanalítica é que a pulsão se trata realmente de uma mitologia ou de um tipo de 

feitiçaria como Freud já havia afirmado. 

Sendo assim, o que a pulsão de morte nos demonstrou é que tudo aquilo que 

é vivo detém algo de morto em seu anterior. É como se aquilo que constituísse a vida, 

ponto tão insistido no interior desse trabalho, estivesse em estado inanimado. Tanto 

Sigmund Freud quanto Jacques Lacan não discordaram dessas afirmações, mas, 

através das suas obras, reafirmaram esse ponto incessantemente pois demonstraram 

que a sexualidade humana detém um caráter mortífero em seus processos. Dito isso, 

podemos também compreender o passo em falso e quase metafísico que Freud fez 

quando se tratou de conceitualizar a pulsão de morte, exatamente pelo fato que 

revelou uma dinâmica psíquica obscura e de difícil compreensão. Isso é o que 

queríamos deixar claro no interior desse trabalho: esse impulso mortal nos demonstra 

incessantemente que a vida e morte não estão separadas, mas interconectadas e que 

se retroalimentam em uma simbiose no interior do inconsciente.  

Esse ponto é o principal. Tivemos a iniciativa de insistir em tal tese porque se 

trata de compreender a importância que a pulsão possui no interior do organismo e 

como isso influencia na prática clínica enquanto lógica discursiva que tem por objetivo 

o atravessamento do fantasma. Em suma, nossa iniciativa se tratou de apresentar 

suas nuances na Psicanálise e como isso influencia no tratamento psíquico a partir 

dessa abordagem teórica. 
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