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RESUMO 

 

O presente trabalho tratará do Conceito pulsão de morte da teoria Freudiana, que na 

clinica psicanalítica se apresenta através da compulsão a repetição. Nosso objetivo é 

demonstrar que a morte tratada na pulsão de morte advém do funcionamento psíquico, 

escapando da relação dual entre prazer e desprazer. Nosso estudo é um estudo de origem 

bibliográfica e tem como marco teórico as “Obras Completas” de Sigmund Freud, nosso 

ponto de partida se dá na primeira tópica, onde Freud fala sobre as pulsões sexuais, após 

estudaremos a segunda tópica com os textos metapsicológicos. Apresentaremos a articulação 

da compulsão à repetição na clínica psicanalítica com o conceito de pulsão de morte. 

Encerramos com estudo de um caso clínico de neurose obsessiva. O presente estudo 

contribuirá para que o analista relacione esta compulsão à repetição com a transferência e 

resistência, o manejo adequado deste irá contribuir para que o paciente possa elaborar suas 

questões e amenizar o sintoma gerador do sofrimento psíquico. 

 

 

Palavras-chave: Pulsão de morte, compulsão a repetição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 

 
 

ABSTRACT 
 

This present work will discuss about Freud’s death instinct theory, which in 

psychoanalytic clinics is shown through the compulsion for repetition. We intend to show that 

in the death’s instinct theory, death emerges from psychic functioning, and has a dual relation 

between pleasure and displeasure. Our study is a bibliographic study, which has as theoretical 

framework the “Collected Works” of Sigmund Freud, our starting point is given based on the 

first topic, when Freud describes the life instincts or sexual instincts, after that we will study 

the second topic with the metapsychological texts. We will present the articulation between 

compulsion and repletion in psychoanalytic clinics with the death instinct concept. We will 

close with a study based on a clinic case of obsessive neurosis. This present study will 

contribute to the analyst to relate this compulsion for repetition to transference and resistance, 

the adequate management of the last one will contribute to the patient to elaborate its issues 

and minimize the triggering symptom of psychic suffering.  

 

Key words: death instinct, compulsion to repetition. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tratará do Conceito pulsão de morte, da teoria Freudiana, que na 

clínica psicanalítica se apresenta através da compulsão a repetição. Há pretensão em 

mostrar que a morte tratada na pulsão de morte advém do funcionamento psíquico, no qual 

o sujeito cria uma “barreira” que o impede viver de forma satisfatória. Freud ao analisar 

seus casos clínicos, percebe que nos relatos de seus pacientes, havia uma tendência à 

repetição de comportamentos que lhes causavam mal estar, ele então começa a estudar estes 

casos e suas possíveis causas e percebe que há algo para além do principio do prazer, 

havendo uma compulsão a repetição a situações desagradáveis, o que causava um 

sofrimento psíquico, ou morte psíquica. A partir desta manifestação podemos evidenciar 

uma estrutura psíquica que tem forte preponderância na vida do sujeito. O presente trabalho 

poderá contribuir na prática clínica, possibilitando melhor esclarecimento acerca do tema 

pulsão de morte a partir da perspectiva freudiana. 

Nosso objetivo é apresentar a articulação da compulsão à repetição na clínica 

psicanalítica com o conceito de pulsão de morte, através dos estudos das “obras completas” 

de Sigmund Freud. Faremos um estudo iniciando pela primeira tópica, onde Freud nos 

apresenta o primeiro dualismo pulsional, que trata das pulsões sexuais, em nosso primeiro 

capítulo apresentaremos em linhas gerais o pensamento Freudiano de princípio do prazer e 

princípio de realidade, sendo o primeiro responsável pelos impulsos sexuais mais 

primitivos, já o segundo regula a noção entre o real e o imaginário, responsável por regular 

os impulsos sexuais possibilitando se o mesmo poderá ser atendido ou adiando. 

Em nosso segundo capitulo entraremos na discussão de nosso interesse, estudando a 

segunda tópica Freudiana em seus textos metapsicológicos, trataremos sobre o segundo 

dualismo pulsional, onde Freud nos fala sobre as pulsões de autodestruição ou pulsão de 

morte. Opondo o que vimos no primeiro capítulo sobre princípio do prazer, iremos observar 

que há algo para além do princípio do prazer, este será nossa primeira observação sobre o 

sofrer psicológico que parte pelas forças propulsoras de nosso sistema psíquico, que aponta 

para um aspecto de vida psíquica, de origem pulsional, passando pelo prazer ou desprazer, 

evidenciando indiferença ao principio do prazer. A repetição de eventos desagradáveis 

mostra o quanto há de contraste, no principio do prazer sobre a vida psíquica. 

No terceiro capítulo faremos recorte de um caso clínico tratado por Freud, 

estudaremos o causo “O homem dos ratos”, que trata de uma neurose obsessiva. Nossa 
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proposta é articular este caso com estudos dos capítulos anteriores, a teoria Freudiana tem 

como característica ser validada na prática, portanto nosso trabalho não fugirá desta 

característica. Em linhas gerais tentaremos apontar o que há de evidente no relato do 

paciente que nos possibilita articular com os estudos teóricos. Esse estudo irá contribuir no 

manejo de casos clínicos. O trabalho da psicanálise foi referenciado por muitos anos à luz 

da associação livre, em seu texto “Recordar repetir e elaborar” Freud apresenta novas 

técnicas de intervenção clínica. Foram observados que o paciente ao invés de recordar suas 

lembranças via verbalização eles as repetem em ação, sem saber que está repetindo.  O 

interesse do  analista será  relacionar  esta compulsão  a repetição  com  a transferência e 

resistência, o manejo adequado deste irá contribuir para que o paciente possa elaborar suas 

questões e amenizar o sintoma gerador do sofrimento psíquico. 
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CÁPITULO I 

PRINCÍPIO DO PRAZER E PRIMEIR DUALISMO PULSIONAL 

 

1.1. O que é o princípio do prazer? 

A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 1900) foi a obra mais importante construída pelo 

mesmo. Esta construção contribuiu para mudar a forma de pensar o saber psicológico no 

século XIX. Nela contém um arcabouço importante, a saber, o funcionamento psíquico, 

estudado com cautela e empenho. De acordo com FREUD (1900) “A distinção entre os dois 

diferentes modos de funcionamento psíquico, os Processos Primários e Secundários.” (p.862).  

Segundo Freud (1900), existe um aparelho psíquico responsável pelo funcionamento 

mental. Em “Interpretação dos sonhos” podemos destacar dois pontos principais para 

elaboração deste trabalho, um seria a noção de consciente, referente àquilo que está acessível 

pelo sujeito. O segundo é a noção de inconsciente, referente àquilo que não está acessível pelo 

sujeito. Nosso interesse neste capitulo e compreender como funciona um psiquismo regulado 

pelo princípio do prazer, assim como o arcabouço teórico formulado por Freud para dar conta 

desta proposta, em especial seu primeiro dualismo pulsional que faz parte da construção da 

primeira tópica Freudiana. Freud em seus estudos percebe que o processo mental tem uma 

divisão, partes que configuram como localizações psíquicas (que não são anatômicas), sendo 

elas: pré-conscientes, conscientes e inconscientes, este último é responsável pela maior parte 

do funcionamento psíquico, diferente da psicologia da época, que igualava o psiquismo ao 

pensamento consciente, Freud vai postular que o psiquismo humano é inconsciente.  Esta 

descoberta é um grande salto para a continuidade destes estudos. Isso nos revela que a maior 

parte dos impulsos do sujeito está exatamente inacessível a ele. O trabalho da psicanálise a 

priori era tornar conscientes as coisas inconscientes. 

Freud ao construir “Interpretação dos sonhos”, nos revela que sonho é a realização de um 

desejo. Para nós se faz necessário entender como este processo ocorre pelo  sonho. O desejo 

que não é atendido na vida de vigília, ou seja, no momento em que o sujeito está acordado, 

pode buscar sua satisfação pelo sonho, porém devemos  nos atentar para este processo, pois o 

mesmo não é simplista ou de fácil entendimento, para que isto ocorra existe um grande 

esforço do processo mental. O desejo satisfeito através do sonho, via de regra não se mostra 

claro, lembrando que o sujeito não tem consciência que deseja realizar na vida de vigília o que 

sonhou. 

Buscaremos compreender como os desejos serão realizados através dos sonhos. Para 
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Freud (1900), o sonho visa atender um desejo não satisfeito na vida diurna do sujeito, pode 

ter surgido durante o dia e por motivos diversos ligados a estímulos externos são suprimidos 

ou recalcados, porém, podem não ter ligação com a vida diurna do sujeito e sim a 

manifestações do inconsciente. Assim o inconsciente se encarrega de realizar o desejo o 

elaborando através do sonho, o desejo consciente pode ser atendido no sonho se obtiver 

reforço pelo inconsciente. 

Podemos observar que um desejo inconsciente pode alcançar a satisfação via sonho, 

considerando os traços mnêmicos constituídos na memória inconsciente, seu determinante 

seria a força do investimento pulsional a ele direcionado. Esta constatação é encontrada na 

análise dos sonhos e passa pela divisão entre PCS (Consciente) e ICS (Inconsciente), quando 

a censura bloqueia a realização de um desejo consciente e por vezes recalca o desejo não 

satisfeito no inconsciente. 

Segundo Freud (1915), a pulsão é investida no inconsciente, ou seja, onde os impulsos de 

desejo se manifestam. Através do investimento os impulsos são descarregados. Se houver 

mais de um impulso de desejo sendo manifesto no inconsciente, não haverá substituição de 

investimento e sim cada qual será descarregado de acordo com a necessidade de ambos, um 

não impede a descarga do outro, porém isto dependerá da força atribuída a cada um. Sabendo, 

entretanto que no sistema inconsciente todo desejo será atendido, ele não tem a função de 

reprimir desejo, quem se ocupa deste é o consciente, que o faz através da censura, movido 

pelo princípio de realidade. 

Há ainda no sistema inconsciente um processo chamado deslocamento, que ocorre da 

seguinte forma: Um desejo que não foi atendido pode ser substituído por outro, ou seja, se 

desloca de um para outro. O objetivo sempre será satisfazer o desejo primário recalcado pela 

cesura, através de uma estratégia criada pelo inconsciente para driblar a censura, já que o 

mesmo fará tudo para que o impulso de desejo seja descarregado. Para melhor esclarecer faz-

se necessário dizer que o sistema inconsciente, não trabalha a favor de um tempo cronológico, 

ao contrário ele é atemporal, assim a satisfação do desejo ocorre pelo investimento atribuído 

ao impulso. O sistema inconsciente além de atender ao princípio de prazer tem por 

constituição regular a relação prazer desprazer, tal como não está preocupado com 

temporalidade, tão pouco se ocupa com processos de realidade, mas está para fornecer 

mobilidade aos investimentos pulsionais. 

Voltemos a falar do aparelho psíquico, esse tem em sua função o papel de conduzir os 

estímulos externos ao interno, sendo ele responsável por também receber as percepções desses 

estímulos, tendo como determinação movimentação motora, podemos considerar que o 
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aparelho psíquico se ocupa em atender ao que lhe é  solicitado. 

Nesta investigação vale ressaltar, que tudo que é captado por via sensorial, permanece um 

traço que incide sobre ele, porém, para tal existe um traço mnêmico que o recolhe na 

memória. 

Mas é sabido que tudo que foi captado será fielmente armazenado, contudo o trabalho do 

sistema psíquico poderá sofrer alterações. Freud chamou estes processos de: PCPT 

(Percepção), ele não retém informação, logo não possui memória; MEN (traços mnêmicos), 

neste a memória se conserva, fazendo associação entre um e outro, assim é possível 

desempenhar sua função de maneira a diminuir a resistência. Podemos considerar que há mais 

de um elemento mnêmico, onde através de uma percepção captado pelo PCPT (Percepção), 

poderá registrar muitas informações diferentes. 

O PCPT (Percepção) tem um papel importante no sistema psíquico, pois é ele quem nos 

possibilita acessar as mais diversas sensações, mesmo que ele não armazena memória, isso 

não diminui sua importância e participação no funcionamento do sistema. 

Todo processo mnêmico tem origem inconsciente, e quanto mais primário for esse 

reservatório, menor possibilidade de acesso consciente ele terá. As lembranças gravadas 

podem tornar-se conscientes, sendo eles inconscientes. É pouco provável  que lembranças 

infantis tenham um investimento pulsional capaz de atingir a consciência. 

Haveria um esclarecimento extremamente promissor sobre as condições que 
regem as excitações dos neurônios se, fossem confirmar que, nos sistemas, a 

memória e a qualidade que caracteriza a consciência são mutuamente 

exclusivas. (FREUD, 1900 p. 1266). 

Em o “Freud e o Inconsciente” de Garcia Roza, ele contribui para nosso entendimento a 

cerca do tema em questão, destacando que é a partir do desejo seja ele formado pela ideia 

(Vorstellung), ou qualquer outro motivo, feitos pelas exigências inconscientes. Arriscaremos-

nos a supor que é portando no inconsciente que se faz presente o principio do prazer, tendo 

forte influência na descarga de prazer, para evitar o desprazer. No entanto estudaremos no 

tópico que segue outro importante funcionamento psíquico que faz par com este, é ele o 

princípio de realidade. 

 

1.2. Princípio do prazer X princípio de realidade: 

Segundo Freud, há dois princípios de funcionamento psíquico, o princípio do prazer que 

tende a descarregar sempre algo que gere satisfação, ocultando o desprazer, portanto o 

princípio do prazer tem esta função no sistema psíquico que se ocupa em dar satisfação ao 

sujeito, tal processo ocorre no inconsciente, onde reside o princípio do prazer. O outro se 
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chama princípio de realidade, responsável por regular o desejo psíquico de acordo com a 

realidade externa de cada sujeito, impedindo que o mesmo se exponha a perigos que lhe 

causará sofrimento, este reside no consciente. Tendo  a censura inclinação a ocultar sensações 

desprazerosas livrando o sujeito de algo que lhe cause sofrimento ou dor. 

O tema principal da obra é a distinção entre os princípios reguladores (o 

princípio de prazer e o princípio de realidade) que dominam, 

respectivamente, os processos mentais primários e secundários. (FREUD, 
1911 p.2731) 

 

O desejo não satisfeito nem sempre está ligado a algo prazeroso, muitas vezes os 

elementos que aparecem como fonte de prazer pode estar disfarçada para ocultar algo 

desprazeroso que causa angústia ou aflição. Porém pode ter uma intensidade, que gere uma 

demanda para o sistema psíquico e assim ser descarregado. 

Os neuróticos afastam-se da realidade por achá-la insuportável - seja no todo 

ou em parte. O tipo mais extremo deste afastamento da realidade é 

apresentado por certos casos de psicose alucinatória que procuram negar o 
evento específico que ocasionou o desencadeamento de sua insanidade 

“(Griesinge).” (FREUD, 1911 p 2731- 2732). 

Dos estudos de psicologia a psicanálise é uma teoria que tem como elemento para 

análise os processos mentais inconscientes, é através deste princípio que buscamos 

compreender os fenômenos humanos. Como vimos anteriormente, o desejo pode ser satisfeito 

via sonho, portanto nossa vida onírica tem importante função na satisfação de desejos, pois 

assim as perturbações alucinatórias podem ser canalizadas pelo sonho,  para que o sujeito não 

seja afastado totalmente da realidade. Podemos considerar os sonhos alucinações benéficas ao 

individuo por poder regular sua possível sanidade. È pelo processo primário que se pode 

regular o princípio de prazer e desprazer, inclinando-se mais para o prazer, esse princípio 

tende alcançar satisfação a qualquer custo, este é seu principal objetivo. Enquanto o princípio 

de realidade adia a satisfação momentaneamente. 

“Na psicologia que se baseia na psicanálise, acostumamo-nos a tomar como ponto 

de partida os processos mentais inconscientes, com cujas peculiaridades nos 

tornamos familiarizados através da análise”. (FREUD, 1911 p.2732) 

O aparelho psíquico passa por diversas adaptações para dar conta das exigências a ele 

atribuída, tal como o desenvolvimento das percepções sensórias que atuam captando as 

informações do mundo externo para diferenciar estímulos de prazer ou de desprazer. Este tem 

função preponderante para construção dos dados que serão armazenados na memória. Sendo 

possível buscar neste reservatório informações que sejam solicitadas pelos processos internos, 

a fim de contribuir na descarga de energias pulsionais. Assim tudo aquilo que for recalcado, 
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evitando que seja investida energia que gere desprazer terá um novo modo de ser tratado, isto 

é, antes que um estímulo externo seja atendido, o sistema psíquico fará uma leitura se é 

possível ou não atender esta solicitação, levando em consideração as informações 

armazenadas sobre realidade para provar se se trata de algo real ou alucinatório. 

Além da percepção, podemos destacar a contribuição motora para o funcionamento do 

parelho psíquico, através das informações enviados para o corpo podem-se descarregar 

estímulos mentais, dando alívio ao mesmo. Sua contribuição se dá pelas ações realizadas, 

sempre em busca da descarga de prazer, desta vez atendendo as necessidades da realidade. 

Um grande aliado para que essa descarga alcance seu objetivo é o pensamento, pois a partir 

dele as ideias tomam forma e podem ser canalizadas para ação. O princípio de realidade 

tendência o abando das ideias fantasmáticas, ele regula o que há de real para favorecer o 

processo econômico das energias mentais, e conserva no princípio do prazer as fantasias. 

O aparelho psíquico teve de decidir tomar uma concepção das circunstâncias 

reais no mundo externo e empenhar-se por efetuar nelas uma alteração real. 

Um novo princípio de funcionamento mental foi assim introduzido; o que se 
apresentava na mente não era mais o agradável, mas o real, mesmo que 

acontecesse ser desagradável. Este estabelecimento do princípio de realidade 

provou ser um passo momentoso. (FREUD, 1911 p.2733) 

O princípio de realidade se ocupa das pulsões do ego, enquanto o princípio de prazer se 

ocupa das pulsões sexuais. Porém este funcionamento não ocorre de maneira fácil como 

podemos imaginar. No primeiro momento o sujeito é auto-erótico, pois, busca satisfação no 

próprio corpo, já que ainda não tem interesse por objetos externos. Em um segundo momento 

o sujeito diminui o interesse pelo próprio corpo e vai à busca de um objeto de satisfação no 

mundo externo. Portanto há dois caminhos vinculados a este processo são eles: as pulsões 

sexuais e a fantasia. Consideramos os mesmos como processos secundários. O primeiro está 

ligado às pulsões sexuais enquanto o segundo está ligado aos processos conscientes. O 

recalque irá atuar com toda força no campo da imaginação para que as ideias não alcancem o 

campo da consciência, já as pulsões sexuais são reguladas pelo adiamento, considerando a 

realidade externa  para descarregar o impulso. Assim o ego-prazer tentará descarregar tensões 

para satisfazer e se livrar do desprazer, por sua vez o ego-realidade se ocupará por filtrar o 

real e o fantasmático para que não haja sofrimento. 

 

Estes dois fatores - auto-erotismo e período de latência ocasionam que o 

instinto sexual seja detido em seu desenvolvimento psíquico e permaneça 
muito mais tempo sob o domínio do princípio de prazer, do qual, em muitas 

pessoas, nunca é capaz de se afastar. (FREUD, 1911 p.2734) 
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A transição de ego- prazer para ego- realidade, implica na mudança da satisfação antes 

concentrada a si mesmo para satisfação através do outro, este passará a ocupar um papel de 

amor objetal com intuito de perpetuar a espécie. Neste momento podemos pensar na formação 

ou escolha da neurose, que está a cargo do tempo de desenvolvimento de cada indivíduo. 

Pudemos entender um pouco sobre o funcionamento do princípio de realidade. Porém não 

podemos deixar de observar que apenas citamos o termo neurose, sem explorar uma 

investigação mais apurada. 

A característica mais estranha dos processos inconscientes (reprimidos), à 

qual nenhum pesquisador se pode acostumar sem o exercício de grande 
autodisciplina, deve-se ao seu inteiro desprezo pelo teste de realidade; eles 

equiparam a realidade do pensamento com a realidade externa e os desejos 

com sua realização - com o fato - tal como acontece automaticamente sob o 

domínio do antigo princípio de prazer. Daí também a dificuldade de  
distinguir fantasias inconscientes de lembranças que se tornaram 

inconscientes. (FREUD, 1911 p.2735 - 36) 

O principio de realidade contribui para sabermos a linha tênue entre a neurose e a 

psicose, ou seja, o saudável e o patológico. 

 

1.3- O primeiro dualismo pulsional 

Neste tópico utilizaremos o artigo de Freud “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” 

do ano de 1905, onde ele trata da sexualidade e pulsões de autoconservação, sobretudo da 

formação sexual na infância, é o ponto de partida para nossa compreensão sobre o primeiro 

dualismo pulsional. 

A sexualidade existente no ser humano era tratada pela biologia, como algo destinado à 

preservação da espécie e manutenção da vida, ou seja, a perpetuação. Os estudos Freudianos 

nos apontam para algo além, chamando a atenção pela existência de um desejo e atração 

sexual, contrariando aquilo que estava sendo proposto pela biologia. Ele nos indica que antes 

do ato sexual em si há uma escolhe de objeto, considerando características definidas pelo 

sistema psíquico. 

Introduzamos aqui dois termos: chamemos de objeto sexual a  pessoa  de 

quem provém a atração sexual, e de alvo sexual a ação para a qual a pulsão 

impele. Assim fazendo, a observação cientificamente esquadrinhada 
mostrará um grande número de desvios em ambos, o objeto sexual e o alvo 

sexual, e a relação destes com a suposta norma exige uma investigação 

minuciosa. (FREUD, 1905 p.1685). 

 

Freud nos apresenta diversas concepções sobre a sexualidade humana, tentaremos 
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apresentar de forma sucinta as principais formulações. Os traços de inversão
1
 são formas de se 

relacionar com objeto de desejo, eles podem ter origens primárias, ou desenvolvidas no 

período da puberdade. O que podemos destacar nesta forma de se relacionar é a escolha de 

objetivo que tem o mesmo sexo. Daí a justificativa para as relações homo afetivas. Porém este 

processo não pode ser visto como regra equacionaria, pois é possível que o objeto de escolha 

sofra modificações, ou seja, o indivíduo com traços invertidos pode se interessar por objetos 

do mesmo sexo como do sexo oposto. Os traços mnêmicos contribuirão para esta escolha ou 

troca. 

Não foi mensurada a relação invertida, temos apenas suposições que irão contribuir 

para entendermos os processos mentais que são nosso interesse. Freud fala que na inversão 

pode existir uma inclinação a bissexualidade, porém não confirma, apenas especula. O 

interesse desta constatação é a observação de como os processos do pensamento incidem no 

comportamento. Onde os pensamentos masculinos têm traços psíquicos femininos e os 

pensamentos femininos têm traços psíquicos masculinos. Porém as pulsões sexuais a principio 

não busca atender o escolhe de objeto e sim a descarga pulsional. 

Ainda assim, duas idéias permanecem de pé após essas discussões: de algum 

modo, há uma disposição bissexual implicada na inversão, embora não 
saibamos em que consiste essa disposição além da formação anatômica; e 

lida-se também com perturbações que afetam a pulsão sexual em seu 

desenvolvimento. (FREUD, 1905 p. 1693) 

Um dos órgãos sensório que contribui para escolha de objeto é a visão, a partir do que 

se vê o sujeito define se o que está sendo visto lhe agrada ou não. Mas neste processo 

contamos também com o despertar libidinal, o interesse sobre aquilo que não se mostra, mas 

que permanecem ocultos, neste caso os órgãos genitais. Caso o sujeito não consiga sucumbir 

o desejo que fora despertado ele tende sublimar. Portanto vai buscar novos caminhos de 

satisfação, a arte é uma alternativa para descarregar energia libidinal. De maneira mais 

generalista, esta sublimação ocorre com os sujeitos ditos normais, nos sujeitos que não 

conseguem canalizar este desejo, podemos investigar se não estamos diante de um caso 

patológico, como ocorre nas perversões. 

A sexualidade da maioria dos varões exibe uma mescla de agressão, de 
inclinação a subjugar, cuja importância biológica talvez resida na 

necessidade de vencer a resistência do objeto sexual de outra maneira que 

não mediante o ato de cortejar. Assim, o sadismo corresponderia a um 

componente agressivo autonomizado e exagerado da pulsão sexual, movido 
por deslocamento para o lugar preponderante. (FREUD 1905, p. 1703). 

                                                             
1
 A palavra inversão que aparece em nosso trabalho é utilizado por Freud em seu texto, para designar a 

homossexualidade. 
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Nos estudos sobre perversões podemos compreender que a pulsão sexual tem forte 

papel na execução deste funcionamento. Onde se esforça para não permitir que as forças 

anímicas tomem posse e gerem a resistência. Porém isso dependerá do desenvolvimento da 

pulsão em cada indivíduo, caso ela seja pouco desenvolvida, não poderá  contribuir  com total 

eficiência.  No caso desse desenvolvimento  no neurótico histérico, podemos considerar a má 

maturidade deste, onde o mesmo adquire certa dificuldade em lidar com objeto sexual. 

Considerando o desenvolvimento ineficaz nos histéricos, constatamos que o caminho 

para desvendar essa incógnita, se faz pela análise. Supondo desvendar a relação dialética 

existente na histeria, de um lado o interesse sexual incessante e de outro a renúncia total do 

sexo. Os dois pares citados, nos encaminha a um pensamento de que a pulsão tem 

responsabilidades no aparecimento dos sintomas, as que Freud tratou como “pulsões 

parciais”, sendo este responsável pelas moções de amor, quando o amor se transforma em 

ódio, e gestos afetuosos se transformam em hostilidade. 

Por “pulsão” podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico 
de uma fonte endossomática de estimulação que flui continuamente, para 

diferenciá-la do “estímulo”, que é produzido por excitações isoladas vindas 

de fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação entre o anímico  
e o físico. A hipótese mais simples e mais indicada sobre a natureza  da  

pulsão seria que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, devendo 

apenas ser considerada como uma medida da exigência de trabalho feita à 
vida anímica. (FREUD 1905, p. 1712) 

A distinção das pulsões no investimento atribuído na escolha de seu alvo, a que ela 

tem interesse de alcance. Sendo este alvo responsável pela força do estímulo, algo que 

contribui neste processo são os estímulos produzidos pelo próprio corpo advindo de processos 

químicos. 

O que distingue as pulsões entre si e as dota de propriedades específicas é  

sua relação com suas fontes somáticas e seus alvos. A fonte da pulsão é um 

processo excitatório num órgão. E seu alvo imediato consiste na supressão 
desse estímulo orgânico. Outra hipótese provisória de que não podemos 

furtar-nos na teoria das pulsões afirmam que os órgãos do corpo fornecem 

dois tipos de excitação, baseados em diferenças de natureza química. A uma 
dessas classes de excitação designamos como a que é especificamente 

sexual, e referimo-nos ao órgão em causa como a “zona erógena” da pulsão 

parcial que parte dele. (FREUD 1905, p. 1712) 

Foi observado nos estudos sobre os neuróticos, pouca maturidade para vida sexual, tal 

como era na infância, assim sua sexualidade pode ser considerada infantil. Para compreender 

retomaremos os estudos do desenvolvimento infantil, considerando o modo como o mesmo 

era tratado e influenciado. Assim chegaremos à escolha que o sujeito fará (Inconscientemente) 

entre vida normal, perversa ou neurótica. As perversões são encontradas ainda na primeira 

infância, porém de forma pouco danosa. Após a puberdade é que se constituem as 
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psiconeuroses, pois é neste momento que o sujeito começa sua vida sexual de forma mais 

ativa. Sua dificuldade em conduzir isto poderá formar os sintomas. 

Uma das atividades mais importantes de um bebê é a amamentação, a maneira como 

ele suga os seios da mãe para obter o leite tem papel fundamental para seu desenvolvimento, 

sobretudo no que concerne a satisfação, o que está em jogo neste momento não é tão somente 

o alimento, mas sim a obtenção de prazer. Essa é a sua primeira experiência prazerosa, quando 

estiver longe dos seios da mãe, irá procurar a mesma satisfação via sucção no próprio corpo. 

Persiste também como norma da expressão da satisfação sexual em épocas 

posteriores da vida”. A necessidade de repetir a satisfação sexual dissociasse 
então da necessidade de absorção de alimento - uma separação que se torna 

inevitável quando aparecem os dentes e o alimento já não é 

exclusivamente ingerido por sucção, mas é também mastigado. A criança 

não se serve de um objeto externo para sugar, mas prefere uma parte de sua 
própria pele, porque isso lhe é mais cômodo, porque a torna independente do 

mundo externo, que ela ainda não consegue dominar, e porque desse modo 

ela se proporciona como que uma segunda zona erógena, se bem que de nível 
inferior. A inferioridade dessa segunda região a levará, mais tarde, a buscar 

em outra pessoa a parte correspondente, os lábios. “Pena eu não poder beijar 

a mim mesmo, dir-se-ia subjazer a isso”. (FREUD 1905, p. 1721). 

A repetição no ato de sugar traz em si uma satisfação para o bebê, o que nos direciona 

para uma ação voltada para vida sexual infantil. Apesar desta manifestação  não ter ainda 

interesse por um objeto sexual específico, mas sim a um ato auto erótico, sendo estimulado 

por uma zona erógena. Sendo esta responsável pela pulsão sexual infantil. 

O ato da repetição pode estar para atender a da tensão, gerador de desprazer, ou apenas 

por solicitação de zonas erógenas que receberam estímulos. Tal estímulo pode ser provocado 

pelo ato de sugar ou outras estimulações externas. 

A ação que elimina o estímulo e provoca a satisfação consiste num contato 

por fricção manual ou numa pressão (decerto preparada nos moldes de um 

reflexo) exercida com a mão ou unindo as coxas. Este último método é de 
longe o mais frequente nas meninas. Nos meninos, a preferência pela mão já 

indica a importante contribuição que a pulsão de dominação está destinada a 

fazer para a atividade sexual masculina. (FREUD 1905, p. 1726) 

 

 

Na infância as zonas erógenas é a principal manifestação sexual, mas no período em 

que Freud chamou de latência, existia uma grande tendência a buscar satisfação pelo olhar, as 

crianças apreciam não só olhar as genitálias, mas, também gostam de exibir suas próprias 

genitálias. Esta tendência em olhar pelas crianças é puramente pulsional, diferente das 

manifestações encontradas nos casos neuróticos e perversos. A satisfação pela crueldade é 

bastante acentuada nesta fase. Podem maltratar animais sem motivos explicativos, isso indica 
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uma suposta atividade sexual exacerbada, ainda não madura. Esta inclinação para as pulsões 

de crueldade e de visão pode permanecer até a vida adulta com poucas possibilidades de 

serem extintas. 

A escolha de objeto da época da puberdade tem de renunciar aos objetos 

infantis e recomeçar como uma corrente sensual. A não confluência dessas 

duas correntes tem como consequência, muitas vezes, a impossibilidade de 
se alcançar um dos ideais da vida sexual - a conjugação de todos os desejos 

num único objeto. (FREUD 1905, p. 1736) 

A psicanálise se apoia na observação da infância, para mostrar que desde cedo existe 

excitação sexual. É comum em muitos indivíduos o de a necessidade de participar de 

momentos que lhes tragam a oportunidade de aflorar a imaginação, isso ocorre pelo estímulo 

sexual do desprazer, que aparece pela angústia, sensação de medo e pavor. De forma distinta à 

que nos é familiar, a sensação de desprazer traz sim ao individuo algo prazeroso. Isto só é 

possível pela excitação sexual do organismo, a quantidade desta excitação não se preocupa 

com sua qualidade e sim coma quantidade. 

São elas as pulsões parciais, que contribui para esta excitação de estímulos internos, ou 

outro fator para realização deste processo são as zonas erógenas, isto pode ser entendido como 

pulsão sexual. 

O caráter de tensão da excitação sexual suscita um problema cuja solução é 

tão difícil quanto seria importante para a compreensão dos processos 
sexuais. Apesar  de  todas as  diferenças  de  opinião que reinam  sobre  esse  

ponto na psicologia, devo insistir em que um sentimento de tensão tem de 

trazer em si o caráter de desprazer. Para mim, o decisivo é que tal sentimento 

traz consigo uma pressão para alterar a situação psíquica, impulsiona de uma 
maneira que é totalmente estranha à natureza do prazer sentido. Mas, se a 

tensão da excitação sexual for computada como um sentimento de desprazer 

esbarrará no fato de que ela é inequivocamente experimentada como 
prazerosa. Sempre que é produzida por processos sexuais, a tensão faz-se 

acompanhar pelo prazer, até mesmo nas alterações preparatórias dos genitais 

evidencia-se uma espécie de satisfação. (FREUD 1905, p. 1743) 

Voltemos a falar da importância das zonas erógenas para pulsão sexual, usando os 

estímulos corretos elas produzirão a tensão necessária para descarga sexual. Para que o ato 

sexual se concretize uma importante estimulação precisa ser excitada, são elas as excitações 

genitálias, assim gerará movimentação motora e liberação das químicas produzidas pelo sexo. 

Este processo ocorre para liberação libidinal, seu principal objetivo é a satisfação de prazer, 

expulsando a tensão por um período curto e não definitivo. Fica claro de que tudo que foi dito 

pouco aparecem na infância, porém o que nos interessa é mostrar que na infância está presente 

o pré- prazer, e sua construção contribuirá para uma vida sexual sadia mais tarde. 

Para que o objetivo sexual seja alcançado, a pulsão precisa demandar uma força que o 
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abrigue descarregar, por este motivo as pulsões parciais infantis precisa ter sido bem 

desenvolvido para alcançar o prazer. Há neste caminho algo que pode fazer com que o 

individuo se fixe no pré- prazer, porém em um momento novo. Isso pode  acontecer nas 

perversões, em especial quando a libido que deveria se voltar para um objeto sexual, acaba 

por se voltar para o eu (ego). A observação psicanalítica para este episódio, mostra que entre a 

libido de objeto e libido do eu há uma barreira que nos impede o acesso, temos apenas uma 

especulação sobre ambas. 

A libido narcísica ou do ego parece-nos ser o grande reservatório de onde 

partem as catexias de objeto e no qual elas voltam a ser recolhidas, e a 
catexia libidinosa narcísica do ego se nos afigura como o estado originário 

realizado na primeira infância, que é apenas encoberto pelas emissões 

posteriores de libido, mas no fundo se conserva por trás delas. 

(FREUD 1905, p.1750) 

Iremos observar como a sexualidade das meninas e dos meninos são distintas, as 

meninas tem como zona erógena o clitóris, é nesta zona que a menina desfruta da excitação e 

não na vagina, na vida adulta ela terá passar pelo processo de transformação de sua excitação, 

ou permanecerá obtendo satisfação no clitóris. Na puberdade a menina é castrada pelo meio 

social a não sentir prazer, seja pelo clitóris,  vagina ou qualquer outro meio que descarregue 

tensão e gere prazer, isso faz com que ela se distancia dessa satisfação e passa a não fazer 

contato com seu órgão, mas adiante tal negação da própria sexualidade pode desencadear uma 

neurose, a histeria é um exemplo prático. Nos meninos a excitabilidade permanece desde a 

infância, sem que haja alterações, uma vez que o mesmo pode desfrutar de sua sexualidade 

livremente, sem reclaques, inibições ou proibições. 

Neste tópico apresentamos de forma geral a existência de uma sexualidade infantil, 

onde a pulsão sexual tem seu inicio e permanece na vida do sujeito. O simples ato da 

alimentação através da amamentação nos mostra o desejo pelo seio da mãe e a satisfação no 

sugar. Esta construção nos indica o caminho que percorre a formação das neuroses, 

perversões e a formação dos sintomas. 

 

1.4- Indicações de para além do principio do prazer 

Neste tópico apresentaremos noções de que existe algo para além do prazer, o que nos 

permitirá identificar o que está para além do princípio do prazer. Foi neste escritos que Freud 

apresenta pela primeira vez a noção de Eros (forças de vida) e Thanatus (forças de morte), já 

indicando para estruturação do Ego e do Id. 

Além do princípio do prazer nos permite entender uma estrutura mental, antes não 
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estudada, tal como a presença de uma compulsão de autodestruição. 

Além do Princípio de Prazer pode ser considerado como uma introdução da 

fase final de suas concepções. Já havia chamado a atenção para a ‘compulsão à 

repetição’ como fenômeno clínico, mas lhe atribui aqui as características de um 

instinto; também aqui, pela primeira vez, apresenta a nova dicotomia entre Eros e os 

instintos de morte, que iria encontrar sua plena elaboração em O Ego e o Id (1923b). 

(FREUD, 1920, p.3769)  

Para tanto não podemos abandonar a contribuição do princípio do prazer no 

funcionamento psíquico. É provável que outras ciências como a filosofia nos ajudassem a 

compreender melhor os processos prazer e desprazer que incidem sobre os seres humos, 

porém não nos aprofundaremos nestes estudos. Certos que este movimento não é algo tocável, 

podemos sugerir que podemos mensurar seu movimento pela quantidade de energia a eles 

direcionada, onde a descarga de energia desperta prazer e o acúmulo do mesmo gera 

desprazer. 

O princípio de prazer decorre do princípio de constância; na realidade, esse 
último princípio foi inferido dos fatos que nos forçaram a adotar o princípio 

de prazer. Além disso, um exame mais pormenorizado mostrará que a 

tendência que assim atribuímos ao aparelho mental, subordina-se, como um 
caso especial, ao princípio de Fechner da ‘tendência no sentido da 

estabilidade’, com a qual ele colocou em relação os sentimentos de prazer e 

desprazer. (FREUD 1920, p.3771) 

 

O princípio do prazer irá contribuir para descarga de energia psíquica como vimos 

antes, porém pelas exigências do mundo externo ele auto  se preserva, este é  muito importante 

já que tais exigências podem oferecer perigo ao funcionamento mental. Assim o princípio do 

prazer neste momento é substituído pelo princípio de realidade, fazendo com que a obtenção 

da satisfação seja realizada mais adiante, o que irá despertar o desprazer, apesar de ter esta 

nomenclatura o desprazer está para realização de prazer, mesmo que de forma não tão clara. 

Sendo o princípio de realidade regulado pelos impulsos sexuais, não é simples que este seja 

controlado, assim o principio de realidade de certa forma consegue ultrapassar estas forças 

propulsoras de origem sexual. 

 

A maior parte do desprazer que experimentamos é um desprazer perceptivo. 

Esse desprazer pode ser a percepção de uma pressão por parte de instintos 

insatisfeitos, ou ser a percepção externa do que é aflitivo em si mesmo ou 
que excita expectativas desprazerosas no aparelho mental, isto é, que é por 

ele reconhecido como um ‘perigo’. A reação dessas exigências instintuais e 

ameaças de perigo, reação que constitui a atividade apropriada do aparelho 
mental, pode ser então dirigida de maneira correta pelo princípio de prazer 
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ou pelo princípio de realidade pelo qual o primeiro é modificado. (FREUD  

1920, p. 3772) 

Concluímos este capitulo, esperando ter mostrado de forma clara e simples o interesse 

desse estudo. Ademais continuaremos construindo nosso pensamento nos capítulos que virão. 
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CÁPITULO II 

ALÉM DO PRINCÍPIO DO PRAZER. 

2.1. O que está para além do princípio do prazer? 
 

Neste tópico iremos dar continuidade aos estudos sobre texto. “Além do princípio do 

prazer”. Freud observando a brincadeira de um bebê percebe que o mesmo tem uma atitude 

repetitiva no brincar. A ação era jogar o “carretel” até que ele sumisse e depois o buscava 

novamente, como se fosse um ensaio, já que esta cena se repetia inúmeras vezes. 

Sua mãe e o autor do presente relato concordaram em achar que isso não 

constituía uma simples interjeição, mas representava a palavra alemã ‘fort‘. 

Acabei por compreender que se tratava de um jogo e que o único uso que o 

menino fazia de seus brinquedos, era brincar de ‘ir embora’ com eles. Certo 
dia, fiz uma observação que confirmou meu ponto de vista. O menino tinha 

um carretel de madeira com um pedaço de cordão amarrado em volta dele. 

Nunca lhe ocorrera puxá-lo pelo chão atrás de si, por exemplo, e brincar com 
o carretel como se fosse um carro. (FREUD 1920, p.3775) 

Na ação o menino jogava o carretel e pronunciava a palavra fort que significa “vai 

embora”, após puxava o cordão e pronunciava da que significa “ali”. Esta cena representa a 

ausência de sua mãe. Esta é uma forma de elaborar seu sofrer em ficar sem sua mãe, na 

vivência real o menino não expressa seu sofrer de forma verbal, no entanto na brincadeira ele é 

capaz de pronunciar algumas palavras, o que evidencia uma forma encontrada pelo sistema 

psíquico de elaborar. 

O que ele fazia era segurar o carretel pelo cordão e com muita perícia 

arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha encortinada, de maneira que 

aquele desaparecia por entre as cortinas, ao mesmo tempo em que o menino 

proferia seu expressivo‘o-o-ó’. Puxava então o carretel para fora da cama 

novamente, por meio do cordão, e saudava o seu reaparecimento com um 

alegre ‘da‘ (‘ali’). Essa, então, era a brincadeira completa: desaparecimento e 

retorno. Via de regra, assistia-se apenas a seu primeiro ato, que era 

incansavelmente repetido como um jogo em si mesmo, embora não haja 

dúvida de que o prazer maior se ligava ao segundo ato. (FREUD 1920, 

p.3775). 

Tentaremos compreender como as brincadeiras infantis poderão nos auxiliar nestes 

estudos. Através das brincadeiras a criança tende repetir situações que ocorreram na vida real, 

porem ali ela poderá controlar a favor de seu prazer o que não pode satisfazer na realidade. 

Por traz deste existe a vontade da criança em tornar-se grande e fazer tudo o quanto desejar 

até as situações poucos agradáveis é revivida no brincar, não devemos, sobretudo descartar o 
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fato de que mesmo a experiência sendo desagradável não exista algo que gera certa satisfação, 

mesmo não estando à vista aparentemente. No jogo a criança transfere sua raiva ou desconta 

no seu colega de brincadeira a vivência desagradável, se tornando assim o controlador da 

situação. 

Contudo, tornou-se cada vez mais claro que o objetivo que fora estabelecido 

que o inconsciente deve tornar-se consciente - não era completamente 

atingível através desse método. O paciente não pode recordar a totalidade do 
que nele se acha reprimido, e o que não lhe é possível recordar pode ser 

exatamente a parte essencial. Dessa maneira, ele não adquire nenhum 

sentimento de convicção da correção da construção teórica que lhe foi 

comunicada. (FREUD 1920, p.3777). 

 

As lembranças são fundamentais para entender o que se passa  no  presente. Assim é 

muito importante que o indivíduo seja instigado a relembrar suas vivências passadas, porém 

faz-se necessário conduzir esta linha de raciocínio, é apenas recordações e pouco tem ligação 

com o real, pois são apenas lembranças, para que não haja má compreensão. Caso este passo 

seja feito de forma que o indivíduo entenda que  o que passa tem reflexos nas experiências 

anteriores, então obtivemos sucesso. Freud (1920) nos alerta para o fato, de que o Ego pouco 

tem de consciente e sim uma parte pequena no pré-consciente. Isto nos indica que o 

dinamismo psíquico responsável pela repetição compulsiva é o inconsciente, pois é ali que os 

desejos não satisfeitos encontram-se reprimidos. Arriscaremos afirmar que a compulsão só 

pode realizar seu trabalho quando a repressão for menor. 

Contudo, chegamos agora a um fato novo e digno de nota, a saber, que a 

compulsão à repetição também rememora do passado experiências que não 
incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo há longo 

tempo, trouxeram satisfação, mesmo para impulsos instintuais que desde 

então foram reprimidos. (FREUD 1920, p.3778). 

 

Quando os indivíduos estão em tratamento analítico, ocorre via transferência à 

repetição das situações tanto satisfatória quanto indesejadas, todas aparecem com total 

vivacidade como se estivessem ocorrendo de fato naquele momento. Quando chegam a este 

ponto é comum que procurem abandonar o tratamento, pois acreditam firmemente estarem 

vivendo todo sofrimento passado, e pensam não suportar a mesma dor e sofrimento. Assim o 

analista se vê obrigado a tratá-lo com firmeza e poucos amores. O que nos parece é que essas 

lembranças pouco forneceu prazer no passado, podemos supor que se tais recordações 

surgissem via sonho ao invés de novas vivências talvez o dano fosse menor. A pulsão tem 

objetivo de alcançar satisfação, porém estamos  diante de situações desprazerosas, sendo essas 

repetidas por conta da pressão de uma compulsão. 
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Contudo, é de notar que apenas em raros casos podemos observar os motivos 

puros da compulsão à repetição, desapoiado por outros motivos. No caso da 

brincadeira das crianças, já demos ênfase às outras maneiras pelas quais o 
surgimento da compulsão pode ser interpretado; aqui, a compulsão à 

repetição e a satisfação instintual que é imediatamente agradável, parecem 

convergir em associação íntima. (FREUD 1920, p.3780). 

Já vimos que os processos mentais inconscientes não se direcionam por um tempo 

cronológico, ou seja, não podemos saber em que momento as experiências serão consideradas 

novas ou antigas. Sobretudo alguns atos só poderão ser entendidos se obtiverem ajuda dos 

processos mentais advindas do consciente. A maneira como nossa percepção interpreta o 

tempo, pode ser mais uma engenharia do funcionamento mental para inibir e bloquear os 

estímulos. Porém o que pode contribuir para que os estímulos alcance seu objetivo, dependerá 

da quantidade de investimento nele atribuído, o que despertará no sujeito sensações de prazer-

desprazer, consideramos a força dos estímulos internos mais relevantes para obtenção de 

satisfação do que os estímulos do mundo externo. Este chamado por Freud de “estado de 

coisas” irá definir o prazer e o desprazer via sentimentos, que estão no interior do aparelho 

mental, e irão incidir sobre todos os estímulos externos. Ainda assim existe uma atuação 

incessante para embarreirar os estímulos, mesmo que estes já estejam em andamento, este é 

considerado um dos processos que causam o adoecer. 

2.2. Recordar X Repetir. 
 

Neste tópico utilizaremos como referencial teórico o texto “recordar, repetir e 

elaborar” escrito por Freud em 1914 que apresentará com base em evidencias clínicas, como o 

paciente recorda suas lembranças e como as repete. Este texto traz novas técnicas para o 

atendimento psicanalítico. 

 Antes a técnica era tratar o sintoma onde ele se encontrava como ponto de formação, 

objetivando traçar um caminho pelos processos mentais que conduzissem a descarga de 

tensão que afligia o paciente. Outra técnica utilizada era a hipnose, na tentativa de acessar os 

pontos mais obscuros do inconsciente, mas com os ajustes e novos estudos esta técnica foi 

abandonada. Após, uma nova técnica passou a ser utilizada, a associação livre, seu principal 

interesse é permitir que o paciente falasse o que lhe vem à mente, para assim identificar o que 

lhe escapava a recordação. Aquilo que não é lembrando é fruto de um processo inconsciente 

conhecido como resistência, o analista deverá a partir, da transferência, manejar 

adequadamente para ter um resultado satisfatório do caso. Ao longo do trabalho de análise o 

paciente pode substituir o sintoma que apareceu em primeira instância por outro, pelo fato de 

se desgastar na tentativa de ocultar seus pensamentos na associação livre.  Estas observações 
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contribuíram  para  construção  de uma técnica mais eficiente, o analista passa a não 

considerar mais apenas um fato ou sintoma específico, como era feito antes. 

Quando o paciente fala sobre estas coisas ‘esquecidas’, raramente deixa de 

acrescentar: ‘Em verdade, sempre o soube; apenas nunca pensei nisso.’ 
Amiúde expressa desapontamento por não lhe vierem à cabeça coisas 

bastantes que possa chamar de ‘esquecidas’ - em que nunca pensou desde 

que aconteceram. Não obstante, mesmo este desejo é realizado, 
especialmente no caso das histerias de conversão. (FREUD 1914, p. 2676). 

As experiências infantis são de grande importância, porém são poucas ou quase nunca 

lembradas, especialmente as de origem primária. Uma das formas de acesso a essas 

lembranças ocorrem via sonho, ou através de uma das estruturas de neurose. 

Quando finalmente o paciente se livra das resistências ele será capaz de recordar 

acontecimentos remotos de sua vida, porém ele não o faz via verbalização e sim as repete em 

ação, como que um ensaio, encenando algo já vivido antes. O que nos chama atenção é o 

movimento destas ações para figura do analista, Freud chamou este processo de transferência. 

Este será o nosso ponto de investigação, tentar relacionar a transferência e resistência com os 

atos repetidos. Constatamos que a transferência tem participação na compulsão à repetição, 

pois o paciente recorda suas experiências passadas via ação, como vimos, sem, no entanto dar-

se conta desse fato, a figura do analista será o primeiro objeto ao qual a transferência irá ser 

direcionada, porém não será o único. O paciente tenderá atuar da mesma forma em outros 

aspectos de sua vida. 

 

Aprendemos que o paciente repete ao invés de recordar e repete sob as 

condições da resistência. Podemos agora perguntar o que é que ele de fato 

repete ou atua (acts out). A resposta é que repete tudo o que já avançou a 

partir das fontes do reprimido para sua personalidade manifesta – suas 
inibições, suas atitudes inúteis e seus traços patológicos de caráter. Repete 

também todos os seus sintomas, no decurso do tratamento. E podemos agora 

ver que, ao chamar atenção para a compulsão à repetição, não obtivemos um 
fato novo, mas apenas uma visão mais ampla. (FREUD 1914, p. 2678). 

 

É importante que o paciente esteja disposto a enfrentar seus sintomas, sabemos que 

não se trata de uma tarefa simples e prazerosa, ao contrário trata-se de algo pouco agradável e 

sim doloroso, ao fazê-lo o paciente poderá encontrar o caminho para amenizar ou sanar seu 

sofrer. 

O analista precisa estar atento para tomar as medidas mais eficazes possíveis, 

contribuindo para que o paciente tenha possibilidades de melhoria, a transferência é um 

material de suma importância no tratamento terapêutico, sobretudo o analista precisa fazer 

com que as recordações do paciente apareçam via verbalização, com a intenção de inibir tais 
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recordações via motricidade. O paciente sendo levado a este ponto com êxito é algo digno de 

comemorações. 

Toda vida, o instrumento principal para reprimir a compulsão do paciente à 

repetição é transformá-la num motivo para recordar reside no manejo da 
transferência. Tornamos a compulsão inócua, e na verdade útil, concedendo-

lhe o direito de afirmar-se num campo definido. Admitimo-la à transferência 

como a um playground no qual se espera que nos apresente tudo no tocante a 
instintos patogênicos, que se acha oculto na mente do paciente. (FREUD 

1914, p. 2680). 

 

Concluímos que o trabalho terapêutico é uma via de mão dupla, onde o analisando tem 

sua parcela a dar para seu próprio tratamento e o analista precisa fazer o manejo adequado da 

transferência, esta técnica adotada é longa, porém com resultado satisfatório para a teoria 

psicanalítica. 

 

2.3. O segundo dualismo pulsional: 

No segundo dualismo pulsional, Freud nos apresenta a pulsão de morte, contrapondo o 

primeiro dualismo que nos mostra uma concepção de pulsões de sexuais. 

Já estudamos anteriormente que através dos sonhos o desejo pode ser satisfeito, 

contudo buscaremos compreender o que ocorre quando este retorna quando se estabelece o 

trauma neurótico. Neste o sonho realiza outra tarefa, além de favorecer o princípio de prazer, 

tendo intenso trabalho para que o estímulo originário da neurose traumática não alcance seu 

curso. Ele não despreza sua função na busca da satisfação, entretanto o processo mental se 

ampara nos estímulos mais primitivos. 

É, porém, impossível classificar como realizações de desejos os sonhos que 

estivemos debatendo e que ocorrem nas neuroses traumáticas, ou os sonhos 

tidos durante as psicanálises, os quais trazem à lembrança os traumas 

psíquicos da infância. Eles surgem antes em obediência à compulsão à 
repetição, embora seja verdade que, na análise, essa compulsão é apoiada  

pelo desejo (incentivado pela ‘sugestão’) de conjurar o que foi esquecido e 

reprimido. (FREUD 1920, p. 3787). 

A compulsão a repetição que estudamos na manifestação dos processos mentais da 

infância, evidencia o quanto a pulsão tem força no aparelho psíquico, é surpreende o quanto 

esta atividade na vida mental, quando usada contra o princípio do prazer pode causar um dano 

significativo na vida do sujeito. Através do brincar a criança revive a experiência 

desagradável, se utilizando da dominação, buscando neste ato ser o sujeito controlador da 

situação, na tentativa de resolver por sua conta a situação desagradável vivenciada 

anteriormente. O ato de repetir o mesmo acontecimento será realisado diversas vezes, sem que 

haja nenhuma alteração na encenação, tal atitude tem objetivo de fortalecer o desejo de 
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controlar a situação. Sabemos que as pulsões são de origem primária e por este motivo atua 

com força quase que independente, talvez tenhamos chegado a um ponto de grande relevância 

para a compreensão dos processos mentais já tão estudados antes. Constatamos que os 

impulsos estão para a vida do organismo,  o que Freud chamou de “estado anterior de coisas”, 

mas que foram sabotadas pelos estímulos externos, que foi possível ocorrer pela paralisia que 

existe na vida do organismo. 

A tensão que então surgiu no que até aí fora uma substância inanimada se 

esforçou por neutralizar-se e, dessa maneira, surgiu o primeiro instinto: o 
instinto a retornar ao estado inanimado. Naquela época, era ainda coisa fácil 

a uma substância viva morrer; o curso de sua vida era provavelmente breve 

determinando-se sua direção pela estrutura química da jovem vida. (FREUD 
1920, p. 3791). 

Parece-nos que alguns impulsos buscam a forma mais rápida para alcançar o quanto 

antes o fim da vida. Entretanto outros impulsos trabalham em oposição ao primeiro para que a 

extinção da vida seja prolongada.  As pulsões existem antes do inicio da vida, mesmo não 

havendo ainda uma diferença entre os sexos, isto nos permite entender que as pulsões do ego 

já eram presentes desde esta ocasião. 

O instinto reprimido nunca deixa de esforçar-se em busca da satisfação 

completa, que consistiria na repetição de uma experiência primária de 

satisfação. Formações reativas e substitutivas, bem como sublimações, não 
bastarão para remover a tensão persistente do instinto reprimido, sendo que a 

diferença de quantidade entre o prazer da satisfação que é exigida e a que é 

realmente conseguida, é que fornece o fator impulsionador que não permite 
qualquer parada em nenhuma das posições alcançadas, mas, nas palavras do 

poeta, ‘ungebändigt immer vorwärts dringt”. (FREUD 1920, p. 3793). 

 

Até agora estudamos as pulsões de sexuais e pulsão de morte. O primeiro operando 

para manutenção da vida, o sujeito está revestido de energias libidinais enquanto o segundo 

trabalha para extinção da mesma, neste o sujeito tem pouca estimulação libidinais. Na pulsão 

sexual o sujeito tende elaborar suas questões via verbalização, na pulsão de morte ele o faz via 

repetição de ações para assim modificar um estado anterior de coisas, que não se apresenta via 

palavras. 

O lento desenvolvimento de nossa teoria da libido. Em primeira instância, a 
análise das neuroses de transferência forçou à nossa observação a oposição 

entre os ‘instintos sexuais’, que se dirigem para um objeto, e certos outros 

instintos, com os quais nos achamos insuficientemente familiarizados e que 
descrevemos provisoriamente como ‘instintos do ego’. Um lugar de proa 

entre estes foi necessariamente concedido aos instintos que servem à 

autoconservação do indivíduo. Foi impossível dizer que outras distinções 

deveriam ser traçadas entre eles. (FREUD 1920, p. 3799). 
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Freud (1920) em sua investigação chega à conclusão de que as pulsões podem ser 

vistas de forma diferente da vista até agora, ela passa a chamar as pulsões sexuais de Eros, 

sendo este o maior conservador das coisas, assim podemos considerar que as pulsões ocorrem 

por estímulos libidinais, sendo estes os mais importantes conhecidos  até o momento. 

Consideramos a forma dualista do pensamento Freudiano, no entanto o próprio repensa a 

maneira como formulou as pulsões do ego ou de autoconservação e nos indica a desconsiderar 

este pensamento. 

2.4. A morte da pulsão de morte 
 

Neste tópico continuaremos estudando o texto “Além do principio do prazer”. No entanto 

nosso interesse é contribuir para um entendimento sobre a morte tratada na pulsão de morte, 

arriscando-nos na tentativa de responder nosso problema que é: De que morte trata a pulsão de 

morte? 

Nos capítulos anteriores estudamos como Freud constitui sua pesquisa sobre o 

funcionamento mental, estabelecendo a existência de um parelho psíquico responsável por 

este funcionamento. Observamos pela ótica Freudiana que tal aparelho tem papel fundamental 

sobre a vida do sujeito, a tríade do psiquismo composta pelas forças pulsionais irá comandar 

este processo, no entanto a força mais preponderante está no inconsciente. Verificamos que 

todas as atividades mentais, sejam elas bem desenvolvidas ou não, estão fadadas ao princípio 

do prazer, passando por sentimentos entre prazer e desprazer, este será evidenciado pelo 

processo que decorre das estimulações nele atribuída. Supomos existir uma relação dual entre 

o prazer e o desprazer evidenciando o dinamismo psíquico. Um termo utilizado por Freud 

(1915) terá destaque para compreendermos o processo que dar força a pulsão é ele a 

“pressão”, responsável por conduzir força exigida pelo estímulo. 

Trata-se da região mais obscura e inacessível da mente e, já que não 

podemos evitar travar contato com ela, a hipótese menos rígida será a 
melhor, segundo me parece. Decidimos relacionar o prazer e o desprazer à 

quantidade de excitação, presente na mente, mas que não se encontra de 

maneira alguma ‘vinculada’, e relacioná-los de tal modo, que o desprazer 
corresponda a um aumento na quantidade de excitação, e o prazer, a uma 

diminuição. (FREUD 1920, p. 3770). 

Observando a analise clínica, foi percebido por Freud (1920) que nos relatos de seus 

pacientes, havia uma tendência a repetição de comportamentos que lhes causavam mal estar. 

Mesmo não desejando repetir tais coisas, eles o faziam. Freud começa a estudar estes causos e 

percebe que há algo para além do principio do prazer, havendo uma compulsão a repetição de 

situações desagradáveis, o que causava um sofrimento psíquico, ou morte psíquica. A partir 
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desta observação nos arriscamos em dizer que a morte tratada na pulsão de morte é de origem 

psíquica, não tem ligação com morte biológica. Esta morte é de cunho subjetivo, onde o 

sujeito pouco verbaliza suas questões e utiliza a ação como forma de elaboração. 

A maior parte do desprazer que experimentamos é um desprazer perceptivo. 

Esse desprazer pode ser a percepção de uma pressão por parte de instintos 

insatisfeitos, ou ser a percepção externa do que é aflitivo em si mesmo ou 
que excita expectativas desprazerosas no aparelho mental, isto é, que é por 

ele reconhecido como um ‘perigo’. A reação dessas exigências instintuais e 

ameaças de perigo, reação que constitui a atividade apropriada do aparelho 
mental, pode ser então dirigida de maneira correta pelo princípio de prazer 

ou pelo princípio de realidade pelo qual o primeiro é modificado. (FREUD, 

1920, p. 3772) 

Estudamos que as pulsões sexuais favorecem a manutenção da vida, sendo então 

autoconservadora. As estimulações libidinais é responsável por manter o sujeito ativo e com 

desejo, tornando o mesmo sujeito verbal, sendo ele capaz de elaborar suas questões via 

verbalização, já  que  recebe  estimulação  sexual que  favorece  esse  processo.  Na pulsão de 

morte existe uma estimulação autodestrutiva, onde o sujeito recebe poucas estimulações 

libidinais, há uma diminuição da fala, sua capacidade de elaboração via verbalização fica 

comprometida e é substituída por uma forte compulsão a repetição. No entanto esta forte 

tendência à repetição, que por vezes gera desprazer é uma estratégia usada pelo principio do 

prazer para descarregar tensão. 

Não obstante, a investigação da reação mental ao perigo externo encontra-se 
precisamente em posição de produzir novos materiais e levantar novas 

questões relacionadas com nosso problema atual. (FREUD, 1920, p. 3772) 

 

Encerramos este capitulo esperando ter alcançado nosso objetivo, na investigação do 

tema “pulsão de morte”. Continuaremos nossos estudos no capitulo que virá mostrando como 

a dinâmica do aparelho psíquico ocorre na prática. Para tal nos serviremos de um caso clínico 

tratado por Freud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36  

 
 

 

 

 

 

CÁPITULO III 

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS 

 

3.1. Um caso de neurose obsessiva. 
 

Neste capítulo estudaremos um caso clínico atendido por Freud que tem como título O 

“Homem dos ratos”, trata-se de um caso de neurose obsessiva, nossa proposta é fazer um 

recorte deste e mostrar a partir do relato deste paciente evidencias que vão de encontro com o 

estudado realizado nos capítulos anteriores. 

Freud definiu sua ideia sobre obsessão no ano de 1896, tal formulação diz que as ideias 

obsessivas se desencadeiam a partir da repressão sexual, dando origem a autocensura ou forte 

sentimento de culpa. Parece-nos que a estrutura psíquica dos neuróticos obsessivos tende a 

torná-lo mais indecisos, onde os mesmo costumam ter ideias obsessivas se questionam a todo 

tempo, pondo sempre algo em prova. 

Com efeito, seria mais correto falar de `pensar obsessivo’, e esclarecer que 

as estruturas obsessivas podem corresponder a toda sorte de ato psíquico. 
Elas podem ser classificadas como desejos, tentações, impulsos, reflexões, 

dúvidas, ordens ou proibições. (FREUD vol X, p.2336). 

A manifestação da neurose obsessiva nos parece ser algo pouco claro, pois se 

manifesta via pensamento, se tornando assim difícil sua interpretação. Tal como a rigidez do 

pensamento do paciente que sofre de obsessão, nos afasta cada vez mais da compreensão de 

seu real sofrimento. Podemos observar que na expressão da neurose obsessiva seus 

pensamentos são secretos. 

Quando eu tinha seis anos, já sofria de ereções, e sei que, certa vez, fui até 

minha mãe queixar-me delas. Também sei que, assim fazendo, eu  tinha 
alguns receios para superar, pois tinha um pressentimento de que havia 

alguma conexão entre esse assunto e minhas ideias e minhas indagações, e 

naquela época eu costumava ter uma ideia mórbida de que meus pais 
conheciam meus pensamentos; dei-me a explicação disso supondo que 

os havia revelado em voz alta, sem haver-me escutado fazê-lo.. (FREUD Vol 

X, p. 2302). 

Podemos perceber que neste relato o paciente ainda criança já desenvolvia 

pensamentos obsessivos, o que nos importa neste relato é perceber que o paciente foi capaz de 

dizer algo sobre si, sem ocultar que de fato pensa. Isto favorece seu processo  de análise e 

evidencia uma possível quebra na barreira das resistências. Contudo o paciente em seu relato 
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deixa evidente seu respeito exacerbado pelo pai se assim considerarmos, ou ainda nos parece 

um medo exagerado pelo mesmo, um desejo forte de que seu pai morra e assim sentir-se-ia 

livre para fazer o que bem entendesse. No entanto esse desejo pela morte do pai não seria a 

solução de seu problema, pois logo a seguir deste pensamento lhe surgia outro, o sentimento 

de culpa por desejar a morte de seu próprio pai. Assim iniciava seus impulsos, com intenção 

de livrar-se deste mal, formando sua barreira protetora. 

É absolutamente típico, embora provavelmente não seja o único tipo 

possível. Antes de passar aos eventos da segunda sessão, gostaria de 
acrescentar mais uma palavra a respeito das primeiras experiências sexuais 

do paciente. Dificilmente se porá em discussão o fato de que elas podem ser 

descritas como experiências que foram consideráveis, quer em si mesmas, 
quer nas consequências que tiveram. Contudo, foi o mesmo que aconteceu 

com os outros casos de neurose obsessiva que tive a oportunidade de 

analisar. Tais casos, distintamente daqueles de histeria, possuem 
invariavelmente a característica de uma atividade sexual prematura. (FREUD 

Vol X, p. 2304). 

Em suma este paciente chega ao consultório se queixando de ter ideias obsessivas. Era 

um jovem que pertencia ao exército e estava comprometido a uma moça. Queixava-se sua 

indecisão com relação a casar-se ou não com a moça a qual estava comprometido. 

Relata que no exército eram adotadas as mais diversas formas de maus tratos, sendo o 

mais horripilante em sua opinião a introdução de ratos no reto das vítimas, conta este fato com 

expressão de pavor. Talvez seja este último a mais importante confissão do paciente em 

questão. 

Na elucidação dos efeitos produzidos pela história do rato, narrada pelo 
capitão, é preciso acompanhar mais de perto o curso da análise. O paciente 

começou a elaborar grande volume de material associativo, o qual, contudo, 

não esclareceu as circunstâncias nas quais se havia dado a formação de sua 
obsessão. A ideia da punição realizada por meio de ratos atuara como 

estímulo a muitos de seus instintos e evocara um conjunto de recordações; 

de sorte que, no curto intervalo entre a história do capitão e seu pedido para 
reembolsar o dinheiro, os ratos tomaram uma série de significados 

simbólicos aos quais outros, recentes, se foram acrescentando, durante o 

período que se seguiu. (FREUD vol X, p. 2331). 

Podemos observar que esta declaração de tortura com ratos remete ao paciente suas 

experiências sexuais infantis, no mais ele ainda não faz esta ligação tão claramente, porém 

neste  caso  não  nos  adiantaria  usar  quaisquer  método  para  sanar  o    delírio obsessivo do 

paciente, podemos sugerir que este desaparecerá quando o mesmo conseguir compreender 

claramente o motivo pelo qual lhe é tão horripilante a tortura com ratos. 

3.2. Fragmentos de um comportamento compulsivo: 

Neste tópico tentaremos mostrar alguns fragmentos no comportamento de nosso 
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paciente que evidenciam uma tendência compulsiva. 

Relatou que havia recebido pelo correios uma correspondência contendo um pince-

nez, este foi pago por seu tenente, assim ele se tornara devedor deste tenente, mesmo que este 

nada lhe havia cobrado. Porém passou a obedecer a um pensamento que lhe surgiu, formulou 

que se não acertasse esta dívida, então a moça e seu pai seriam torturados pelos ratos. Na 

tentativa de amenizar este pensamento horripilante, logo formulou outro, ordenou a si próprio 

que deveria pagar um valor ao tenente. Podemos notar que seus pensamentos de ordem 

negativos se direcionavam as pessoas que mais estimava, porém se culpava por ter estes 

pensamentos e encontrava uma maneira de se auto punir. 

Depois que deixou seu amigo e retornou à família,  suas dúvidas mais 

uma vez o assaltaram. O argumento de seu amigo o via, não foram 

diferentes dos seus próprios argumentos, e ele não estava em delírio 

algum de que seu alívio temporário podia ser atribuído a alguma coisa 

mais além da influência pessoal do amigo. Sua determinação de 

consultar um médico configurou-se num delírio da seguinte forma 

engenhosa: Pensava que iria encontrar um médico que lhe dessa 

certificação do fato de que, para recobrar a saúde, lhe era necessário 

realizar um ato tal como ele planejara com relação ao Tenente A.; e o 

tenente, sem dúvida, deixar-se-ia persuadir pela certificação a aceitar 

dele as 3.80 coroas. (FREUD vol X, p. 2309). 

O paciente relata que depois da morte de seu pai seus pensamentos obsessivos 

tomaram uma proporção maior, para nós, parece que esta confissão é verídica se tornando 

cada vez mais apropriada no decorrer de seu tratamento. É provável que a tristeza de uma 

perda tão significativa nos acompanhe por um bom período, no entanto o paciente carrega esta 

tristeza aguda por anos a fio, o que nos sugere se tratar de algo patológico. 

O paciente apresentava diversas formas de obsessão, em especial iniciou quase um 

ritual que se relacionava a moça a qual era enamorado. 

Certo dia, passeando de barco em companhia dela, soprava um fortíssimo 
vento, e ele teve de obrigá-la a pôr o gorro dele, pois se formulara em sua 

mente a ordem que nada deveria acontecer a ela. Isto era uma espécie de 

obsessão de proteger, e teve outros efeitos além deste. Em outra ocasião, 

durante uma tempestade, enquanto estava sentado junto, ele ficou obcecado, 
e não era capaz de saber a razão, com a necessidade de contar até quarenta, 

ou cinquenta, no intervalo entre um raio e o trovão que o seguisse.  

(FREUD vol X, p. 2318). 
 

Podemos observar nas compulsões obsessivas certa tendência de mudança dos atos 

compulsivos, isto ocorre quando a pessoa que sofre desta neurose não consegue compreender 

bem o que se passa consigo mesmo, então o aparelho psíquico se encarrega em deslocar este 

para outra. Uma característica predominante nesta neurose é o mecanismo de defesa chamada 
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racionalização. Caso o individuo não consegue dar explicações claras do que se passa, 

tenderá a ter impulsos compulsivos. Sugerimos que existe uma oposição entre amor e ódio 

estabelecido e mal definido. Haja vista, este neurose não é de simples compreensão, nosso 

interesse será entender como se estabelece a relação dualista nesta. 

A compulsão é, por outro lado, uma tentativa para alguma compensação pela 

dúvida e para uma correção das intoleráveis condições de inibição das quais 

a dúvida apresenta testemunho. Se o paciente, auxiliado pelo deslocamento, 
enfim consegue decidir acerca de uma de suas intenções inibidas, a intenção 

deve ser efetivada. É verdade que esta não é a sua intenção original, mas a 

energia represada nessa última não pode deixar escapar a oportunidade de 

encontrar um escoamento para a sua descarga, no ato substituto.  Portanto, 
essa energia se faz sentir ora em ordens, ora em proibições, na medida em  

que o impulso de afeto ou impulso hostil exerce o controle da senda que 

conduz à descarga. Sucede-se que uma ordem compulsiva não pode ser 
obedecida, a tensão fica intolerável e é percebida pelo paciente sob a forma  

de uma ansiedade extrema. (FREUD vol X, p. 2349). 

Observamos no paciente em questão um enorme sentimento de culpa, dando origem a 

uma forte tendência a autopunição, suas manias e rituais obsessivos nos parecem estar ligados 

a pessoas as quais deposita afeto e amor, no entanto seus pensamentos parecem contraditórios. 

Seus impulsos revelam um desejo hostilizado a seus amores, podemos assim destacar a 

relação dialética de amor e ódio neste paciente. 

3.3.Pensamento sedutor de morte. 
 

Tentaremos apresentar em linhas gerais certos pensamentos do paciente que 

demonstram uma sedução nos assuntos a cerca da morte, tal como algumas ideações suicidas. 

Arriscar-nos-emos a sugerir que nos indivíduos que sofrem desta neurose existe uma 

inclinação de interesse em assuntos poucos comuns ou que não há uma definição concreta, 

assim o tema “morte” se enquadrada neste interesse. 

Entre seus pensamentos obsessivos havia a certeza de que a moça a qual era 

apaixonado tinha interesse em homens portadores de bens. A partir desta constatação, surgiu-

lhe o pensamento de que com a morte de seu pai, ficaria com todos os bens e a moça o 

desejaria. Em outro momento após o falecimento de fato do pai, ele sentiu-se desolado, pois 

havia perdido quem mais amara, podemos evidenciar a contradição neste relato. Seu relato se 

apresentava por um grande incômodo, pois para ele era impensável desejar a morte de seu pai, 

afirmou que não era fruto de seu desejo e sim de seu medo, medo iminente de perder o pai. 

A fonte da qual sua hostilidade pelo pai tirava a sua indestrutibilidade era, 

evidentemente, algo da natureza de desejos sensuais, e nessa correlação ele 
deve ter sentido seu pai como uma interferência, de uma ou de outra forma. 

Acrescentei que um conflito dessa espécie entre a sensualidade e o amor 

infantil era totalmente típico. As remissões de que ele falara ocorreram 
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porque a explosão prematura dos seus desejos sensuais havia sofrido, como 

consequência imediata, uma considerável diminuição da violência deles. Só 

quando ele foi novamente arrebatado por intensos desejos eróticos, foi que 
reapareceu sua hostilidade, de novo devido à revivescência da antiga 

situação. Então fiz com que ele concordasse que eu não despertara ambos por 

sua livre e espontânea vontade. (FREUD vl X, p. 2314) 

Dos seus pensamentos suicidas, os mesmos surgiam quando se via diante de uma 

situação de difícil resolução, a qual o próprio se colocava diante de tais situações. A primeira 

que surgiu em seu tratamento, se deu quando sua amada precisou se ausentar para cuidar de 

sua avó que se encontrava doente, o paciente precisava estudar para realizar um exame, no 

entanto não se concentrava e tinha dificuldade. Surgiu-lhe então um pensamento se mostrando 

quase como uma ordem, que terminasse com aquele sofrimento cortando-lhe a própria 

garganta. Na sucessão teve uma crise de horror, pois percebeu que esta ideia não seria a 

melhor solução. 

Devido à sua coincidência com a doença fatal de uma irmã mais velha [ver 
em [1]]), ele praticara uma travessura, pela qual seu pai lhe batera. O 

pequeno foi tomado de terrível raiva e xingara seu pai ainda enquanto 

apanhava. Entretanto, como não conhecia impropérios, chamara-o de todos 
os nomes de objetos comuns que lhe vinham à cabeça e gritara: ‘Sua 

lâmpada! Sua toalha! Seu prato!’, e assim por diante. Seu pai, abalado com 

uma tal explosão de fúria natural, parou de lhe bater, e exclamara: ‘O 
menino ou vai ser um grande homem, ou um grande criminoso!’ O paciente 

acreditava que a cena causara uma impressão permanente tanto em si próprio 

como em seu pai. (FREUD vol X, p. 2329). 

A ligação de seus pensamentos obsessivos de certo modo liga-se a uma relação de 

amor e ódio. Notamos que o amor estabelecido tiver a mesma proporção ao ódio, um está 

vinculado ao outro quase que inseparável o que causará uma inércia no curso que o amor deva 

seguir, assim surgirá à dúvida na escolha, que quase sempre aparece nos casos de neuroses 

obsessivas.   Para tanto esta possível dúvida é frágil, não permanecendo por longo período. É 

possível que o paciente obsessivo se use de outro mecanismo de defesa chamada por Freud de 

deslocamento. 

Posso, agora, fundado no debate precedente, arriscar-me a determinar a 

característica psicológica, há tanto tempo buscada, que empresta aos 

produtos de uma neurose obsessiva a sua qualidade `obsessiva’ ou 
compulsiva. Um processo de pensamento é obsessivo ou compulsivo quando, 

em  consequência de uma inibição (devida a um conflito entre  impulsos 

oponentes) na extremidade motora do sistema psíquico, ele é levado a cabo 

com um dispêndio de energia que (no que concerne tanto à qualidade quanto 
à quantidade) está normalmente reservado unicamente para as ações;  ou 

então, com outras palavras, um pensamento obsessivo ou compulsivo é 

aquele cuja função está em representar um ato regressivamente. (FREUD 
vol X, p. 2350). 
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Arriscamos considerar ter alcançado nosso propósito de apresentar como ocorre a 

compulsão no comportamento obsessivo. Ademais continuaremos nossos estudos destacando 

o que há para além desse comportamento. 

3.4.Prazer e desprazer uma relação dialética: 
 

Neste tópico indicaremos a relação dialética de prazer e desprazer presentes nos 

pensamentos obsessivos do paciente, tentaremos buscar suporte teórico nos capítulos 

anteriores, onde estudamos a formação do aparelho psíquico.  

Foi observado o que tinha de diferença no consciente e no inconsciente, no primeiro 

encontramos certo desgaste de energia psíquica já no segundo podemos destacar o que estava 

seguramente protegido sem alcançar mudanças.  

As precondições infantis da neurose podem ser colhidas pela amnésia, 
embora esta, muitas vezes, seja parcial; mas, pelo contrário, os motivos 

imediatos da doença são retidos na memória. A repressão utiliza-se de outro 

mecanismo, que, na realidade, é mais simples. O trauma, em lugar de ser 
esquecido, é destituído de sua catexia afetiva, de modo que, na consciência, 

nada mais resta senão o seu conteúdo ideativo, o qual é inteiramente 

desinteressante e considerado sem importância. A distinção entre aquilo que 

ocorre na histeria e numa neurose obsessiva reside nos processos  
psicológicos que nos é possível reconstruir por trás dos fenômenos; o 

resultado é quase sempre o mesmo, de vez que o conteúdo mnêmico 

apagado raramente se reproduz e não desempenha papel algum na atividade 
mental do paciente. (FREUD vol X, p. 2323). 

Um fato que ocorre na neurose obsessiva se dá na ruptura de um processo inconsciente 

sendo atravessado na consciência de forma desfigurada, assim se identifica que as ideias 

obsessivas se encontravam a longo tempo no inconsciente até que por um processo de 

incursão atinge a consciência. Este dado nos indica o motivo pelo qual o paciente em 

momentos se deparava com pensamentos obsessivos constituídos há tempos. 

Admitiu que a grande maioria de suas premonições se referia a  coisas que 

não continham importância especial para ele, e que, quando encontrava um 

conhecido em que, até poucos instantes antes, não tinha pensado durante 
longo tempo atrás, mais nada ocorria entre ele mesmo e a milagrosa 

aparição. Ademais, naturalmente não podia negar que todos os eventos 

importantes de sua vida ocorreram sem ele haver tido premonição dos 

mesmos, e que, por exemplo, a morte de seu pai o apanhara de surpresa. 
(FREUD vol X, p. 2341). 

Observando o processo mental dos neuróticos obsessivos, destacamos ainda a 

incerteza em sua vida, este se coloca em situações que o obriga a tomar decisão entre uma 

coisa ou outra, no entanto o que se consegue é a dúvida da escolha. Esta formulação o porá 

fora da realidade, tornando um processo repetitivo e constante na vida destes indivíduos. 
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Podemos destacar uma suposta compulsão a repetição na vida destes neuróticos. 

Arriscar-nos-emos a suspeitar de um prazer que se encontra além do sofrer que o paciente 

relata está vivenciando. 

A prioridade e a originalidade não se encontram entre os objetivos que o 

trabalho psicanalítico estabelece para si, e as impressões subjacentes à 

hipótese do princípio de prazer são tão evidentes, que dificilmente podem ser 
desprezadas. Por outro lado, prontamente expressaríamos nossa gratidão a 

qualquer teoria filosófica ou psicológica que pudesse informar-nos sobre o 

significado dos sentimentos de prazer e desprazer que atuam tão 
imperativamente sobre nós. Contudo, quanto a esse ponto, infelizmente nada 

nos é oferecido para nossos fins. Trata-se da região mais obscura e 

inacessível da mente e, já que não podemos evitar travar contato com ela, a 
hipótese menos rígida será a melhor, segundo me parece. (FREUD 1920, p. 

3770) 

Parece-nos que os pensamentos do paciente eram cercados de algo que lhe 

proporcionava prazer, porém era desejos de algo ruim acometido a outra pessoa, estes 

pensamentos hostis causavam um sofrer no paciente a ponto de fazê-lo formular castigos a si. 

Mesmo que ele não desejasse ter contato com estes pensamentos novamente, eles iam e viam, 

isso indica um impulso oriundo dos processos mentais inconscientes. 

O princípio de prazer decorre do princípio de constância; na realidade, esse 

último princípio foi inferido dos fatos que nos forçaram a adotar o princípio 
de prazer. Além disso, um exame mais pormenorizado mostrará que a 

tendência que assim atribuímos ao aparelho mental, subordina-se, como um 

caso especial, ao princípio de Fechner da ‘tendência no sentido da 

estabilidade’, com a qual ele colocou em relação os sentimentos de prazer e 
desprazer. (FREUD 1920, p. 3771) 

Apresentamos em linhas gerais um caso de neurose obsessiva estudada e tratada por 

Sigmund Freud, que nos leva a compreender sutilmente nosso estudo da formulação dos 

processos mentais. Somos capazes de nos arriscar em supor que o inconsciente é responsável 

pelo curso da vida dos indivíduos. Parece-nos que a quantidade de investimento de energias 

psíquicas direcionarão os impactos mentais na vida do sujeito. O caso estudado ocorreu no ano 

de 1909, neste período Freud ainda não havia elaborado seu conceito de “pulsão de morte”, 

este surgiu onze anos mais tarde em 1920 com o artigo “Além do princípio do prazer”. No 

entanto podemos identificar neste caso, fragmentos que nos sugeri características que 

contribuíram para construção deste conceito. Sendo a compulsão a repetição nossa principal 

observação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Nossa pesquisa pretendia compreender o conceito Freudiano “Pulsão de morte”, para 

responder o problema que deu origem a nossos estudos. Indagamos saber de que morte trata a 

pulsão de morte? 

Acreditamos ter respondido nosso problema, pois ao longo dos estudos percebemos que a 

morte tratada na pulsão de morte é de origem subjetiva, e não biológica. Para chegar a esta 

conclusão percorremos um longo caminho nos estudos das “obras completas” de Freud. Foi 

importante a compreensão do funcionamento dos processos tenha uma boa compreensão sobre 

o conceito pulsão de morte, para assim ter condições de identificar qual é o sintoma que o 

paciente apresenta e conduzir o trabalho da análise mais adequado para o paciente. 

Nos estudos identificamos a importância da figura do analista no tratamento psicanalítico, 

o mesmo precisa identificar não somente o sintoma gerador do sofrimento, mas também o 

momento em que se estabelece a transferência. Este será seu principal instrumento de 

trabalho, pois é a partir da transferência que as resistências do paciente começam a ser 

eliminado, o papel fundamental do analista será fazer o manejo adequado da transferência 

para assim contribuir na diminuição ou eliminação da resistência. 

A diminuição da resistência contribui para que o paciente recorde os acontecimentos mais 

remotos de sua vida, no entanto não verbaliza esses acontecimentos e sim repete em ação, 

neste momento que ele transfere para o analista suas questões, observamos que esta 

compulsão a repetição é a pulsão de morte atuando. 

Concluímos que o trabalho terapêutico é uma via de mão dupla, o analisando tem sua parcela 

a dar para seu próprio tratamento e o analista precisa fazer o manejo adequado da 

transferência, esta técnica adotada é longa, porém com resultado satisfatório para a teoria 

psicanalítica. 

Considero ter alcançado o objetivo proposto pelo trabalho o qual me dediquei a 

construir, o estudo da teoria se faz necessário para prática do analista. Sobre tudo meu 

interesse pelo tema não se esgota neste trabalho. Continuarei utilizando a teoria psicanalítica 

como apoio para futuras pesquisas e trabalhos científicos. 
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