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RESUMO 

 

Esta dissertação pretende analisar criticamente a noção de gozo no estudo de fenômenos 

sócio-culturais. Para atender aos objetivos, realizamos uma pesquisa teórica bibliográfica, o 

que possibilitou melhor compreensão do objeto de nossa investigação, a noção de gozo. 

Partimos dos fundamentos freudianos – pulsão, os campos da satisfação, do prazer e do além 

do prazer, a pulsão de morte – para atingir a elaboração lacaniana da noção de gozo. 

Desenvolvemos os elementos centrais dessa noção, principalmente, os elaborados nos anos 

60 por Lacan, justamente onde ele conceitua a noção de gozo como satisfação da pulsão de 

morte. Inevitavelmente, abordamos o vínculo entre gozo e pulsão com o intuito de conceituá-

lo, além de proceder à diferenciação entre gozo, desejo e prazer, o que levou Lacan a situar 

um gozo ilimitado, mítico, quase anterior à linguagem e um gozo limitado, interditado pela 

sua relação com a linguagem, próprio aos seres falantes. Realizamos a leitura e discussão 

sobre a pulsão de morte nos estudos sobre cultura e sociedade para situar, a seguir, a noção 

de gozo nos laços sociais. Lacan acompanhou os desenvolvimentos freudianos sobre a 

cultura e sociedade, inicialmente com a supervalorização da sexualidade e, posteriormente, 

com o reconhecimento do lugar da destrutividade, que será situada em primeiro plano na 

subjetividade e nos laços sociais. Isto gera alguns problemas, sobretudo em relação ao campo 

da satisfação, anteriormente formulada por Freud através de sua referência à pulsão sexual e 

ao princípio do prazer. Outro problema refere-se à regulação do funcionamento da 

subjetividade nos laços sociais a partir do deslocamento efetuado por Freud da ideia de 

oposição entre cultura e sexualidade para oposição entre cultura e destrutividade. Para 

finalizar, exemplificamos, através de Zizek e Calligaris, como a noção de gozo se revela um 

operador pertinente na leitura dos fenômenos sociais contemporâneos, nos fenômenos da 

crueldade e violência. 

   

 

Palavras chaves: Gozo - Laço Social – Prazer - Pulsão de Morte - Psicanálise. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUME 

 
Cette thèse vise à analyser de façon critique la notion de jouissance dans l'étude de 

phénomène sociaux et culturels. Pour atteindre ces objectifs, nous avons mené une recherche 

théorique bibliographique, qui partait des fondements freudiens - pulsion, les champs de la 

satisfaction, du plaisir et au-delà du plaisir, de la pulsion de mort - pour atteindre l‘élaboration 

lacanienne de la notion de jouissance. Nous avons développé les éléments essentiels de cette 

notion, élaborés principalement dans les années 60 par Lacan, quand il conceptualise la notion 

de jouissance comme satisfaction de la pulsion de mort. Nous abordons inévitablement le lien 

entre la jouissance et la pulsion dans le but de le conceptualiser, en plus de faire la distinction 

entre la jouissance, le désir et le plaisir, ce qui a conduit Lacan à situer une jouissance 

illimitée, mythique, presque antérieure au language et une jouissance limitée, interdite par sa 

relation à la langue elle-même, propre aux êtres qui parlent. Nous avons effectué la lecture et 

la discussion sur la pulsion de mort dans les études sur la culture et la société pour situer, 

ensuite, la notion de jouissance dans les liens sociaux. Lacan a suivi les développements 

freudiens sur la culture et la société, d'abord avec la surévaluation de la sexualité et, plus tard, 

avec la reconnaissance du lieu de la destructivité, qui sera situé au premier plan de la 

subjectivité et des liens sociaux. Cela crée certains problèmes notamment en ce qui concerne 

le domaine de la satisfaction, précédemment formulée par Freud dans sa référence à la pulsion 

sexuelle et au principe du plaisir. Un autre problème concerne la réglementation du 

fonctionnement de la subjectivité dans les liens sociaux à partir du changement fait par Freud 

de l‘idée de l'opposition entre la culture et la sexualité vers l'opposition entre la culture et la 

destructivité. Enfin, nous avons montré, par des exemples de Zizek et Calligaris, que la notion 

de jouissance se révèle être un opérateur pertinent dans la lecture des phénomènes sociaux 

contemporains, en particulier la cruauté et la violence. 

 

Mots-clés: Jouissance – Lien Social – Plaisir – Pulsion de Mort – Psychanalyse. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O objeto de nosso estudo, a noção de gozo, é um instrumento teórico que tem sido 

comumente usado nas teorizações psicanalíticas acerca da compreensão dos laços sociais. O 

propósito desta pesquisa é analisar criticamente a noção de gozo formalizada por Jacques 

Lacan, na perspectiva teórica e clínica da psicanálise, e demonstrar a pertinência da utilização 

desta noção em leituras de fenômenos da cultura e da sociedade.  

 

A temática que pretendemos investigar foi se esboçando em função de questões 

surgidas a partir da praxis psicanalítica atual. Na clínica psicanalítica tem se apresentado cada 

vez mais sintomas e fenômenos clínicos resistentes à dialetização, tais como anorexia, 

bulimia, fenômenos psicossomáticos, adições e as chamadas depressões, onde o apego ao 

sofrimento é central. Isto direciona os debates psicanalíticos ao mais além do princípio do 

prazer – o campo do gozo –, e ao debate sobre essas novas formas sintomáticas que, apoiadas 

no discurso da atualidade, expressam-se como mal-estar na cultura. No entanto, seguimos 

conscientes de que os sintomas abrigam essencialmente, um núcleo de gozo do sujeito, 

circunscrevendo a particularidade do sujeito. Portanto, um debate sobre o campo do gozo, 

iniciado no privado da praxis clínica, ampliou-se para a compreensão dos laços sociais.  

 

Muito antes, Sigmund Freud (1930/1974), em O Mal-estar na Civilização, principal 

texto em que ele se dedica às investigações das manifestações destrutivas do homem nas 

relações sociais, retoma sua descoberta – a pulsão de morte –, para mostrar, inclusive, que ela 

impossibilita amar ao próximo como a si mesmo, concluindo daí que uma sociedade que se 

propõe fundamentada no mandamento do amor pode acabar no seu avesso: a intolerância ao 

outro. Este texto freudiano coloca o mais além do princípio do prazer – que levará Lacan à 

noção de gozo -, no centro de um debate sobre a cultura e a sociedade. 

 

Lacan, no Seminário 17, O Avesso da psicanálise (1969-1970/1992) aborda, por 

exemplo, os laços sociais a partir do gozo, afirmando que ―na sociedade, tudo o que existe se 

baseia na segregação‖ (p. 107). Em nossa cultura, o discurso capitalista e o discurso da 

ciência produzem um engodo de unificação de um suposto gozo a que todos teriam acesso.  

Um pouco antes, Lacan (1967/1996) previa a escalada dos processos de segregação referindo-
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se ao nazismo que foi, para o autor, índice da escalada da segregação. Isto significa que um 

fenômeno do campo social, o nazismo, também pode ser lido a partir da noção de gozo. 

 

Observamos também que alguns psicanalistas e pesquisadores, ao estudarem os 

fenômenos sociais, relacionam a noção de gozo a tais fenômenos. Esses estudos tentam 

compreender a formação e o funcionamento de fenômenos sociais, tais como as diferentes 

formas de totalitarismos, como o nazismo, o fascismo e o racismo; fenômenos estes de massa 

onde a crueldade se expressa de forma evidente. É o que se vê nos estudos de Contardo 

Calligaris (1986, 1986b, 1991, 1993), Elizabeth Roudinesco (2008), Joel Birman (1999, 

2006), Jurandir Freire Costa (1991) e Slavoj Zizek (1992, 1996, 2003, 2008).  

 

Todos esses interesses nos levam aos estudos da noção de gozo nos laços sociais. 

 

A pertinência desta pesquisa reside no fato de se propor a analisar a noção de gozo, 

construída a partir dos estudos da clínica individual, para verificar sua aplicabilidade no 

campo social.  Sua relevância evidencia-se quando relembramos o modo de constituição da 

psicanálise a partir da clínica de Freud e, por isso, muitas vezes entendida somente como uma 

prática singular, privada e restrita ao campo do individual. Apesar desse entendimento 

equivocado, a psicanálise sempre incluiu o coletivo, não sendo o individual e o coletivo 

antinômicos como podem parecer, à primeira vista, em algumas leituras superficiais da 

psicanálise. Para Freud (1914b-1974), a subjetividade se constitui entre os pólos narcísicos e 

alteritários, logo, ele recusa explicitamente a clássica distinção entre individual de um lado e 

coletivo e social do outro:  

 

O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de grupo, 

que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde grande parte 

de sua nitidez quando examinado mais de perto. È verdade que a psicologia 
individual relaciona-se com o homem tomado individualmente e explora os 

caminhos pelos quais ele busca encontrar satisfação para seus impulsos 

instintuais; contudo, apenas raramente e sob certas condições excepcionais, 
a psicologia individual se acha em posição de desprezar as relações desse 

indivíduo como os outros. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida 

mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar, um 

oponente, de maneira que, desde o começo, a psicologia individual, nesse 
sentido ampliado mas inteiramente justificável das palavras é, ao mesmo 

tempo, também psicologia social (FREUD, 1921/1976, p. 91). 
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A pertinência desta pesquisa justifica-se ainda por sabermos que a noção de gozo é 

central na experiência psicanalítica, conforme sublinha Néstor Braunstein (2007):  

 

 [...] a experiência psicanalítica está jogada integralmente na relação do 

sujeito com o gozo e está orientada para um certo bem que é o gozo como 

possível, como aquilo sem o qual seria vão o universo, mas também como 
aquilo que deve ser recusado para que possa ser alcançado (p. 289, grifo do 

autor). 

 

Além de ser seu maior problema, na relação sujeito-laços sociais, conforme aponta 

Sauret (2003): 

 

Sabemos, também, qual é o problema maior do sujeito e, ao mesmo tempo, 
da psicanálise que o acolhe: como o sujeito conseguirá localizar o mais 

particular de seu gozo no laço social sem que, de um lado, esse particular 

não seja reabsorvido no social, mas, por outro lado, sem que o laço social se 
desfaça no rochedo do particular (p. 5). 

 

Apontando que mesmo na clínica do particular o gozo é analisado sob a ótica de sua ligação 

com o laço social.  

 

A psicanálise nunca se contentou em ser apenas uma prática clínica do campo 

individual, procurando impor-se também como crítica às formações sócio-culturais, ou seja, 

ao chamado campo da psicologia social e das instituições. Os textos freudianos – 1908, 1913, 

1920, 1921, 1927, 1930, 1933, 1939 – sobre a sociedade e a cultura forneceram aos 

psicanalistas instrumentos efetivos de análise social e política em suas dimensões individuais 

e coletivas.  

 

O que Freud chamou de civilização, cultura, Lacan chamou de discurso
1
, laço social

2
, 

dando a esta noção um sentido bem específico, vinculando os laços sociais ao campo do gozo. 

                                                
1 Lacan trabalha com o conceito de discurso no Seminário de 17, O avesso da psicanálise (1969-1970/1992) 

onde produz uma definição de discurso como laço social. Segundo Teixeira (2001) ―a definição do discurso 

como laço social, não quer evocar o relacionamento entre pessoas, nem as relação entre indivíduos, mas outro 
tipo de coordenadas, aquelas que se referem ao sujeito representado pelo significante, constituído em função de 

um discurso, situado em relação ao gozo que o determina sob um certo modo de produzir laço social. Um laço 

social, vale lembrar, produz-se unicamente entre os seres falantes. Entre as consequências deste argumento, uma 

deve ser evidenciada: o discurso faz laço social porque é uma prática, ou seja, só há discurso se há uma prática 

correspondente que o legitime no engendramento do gozo.‖ (p. 22 ). 
2 Utilizaremos o termo laço social no sentido corrente do termo e não no sentido que Lacan dá ao mesmo no 

Seminário 17, O avesso da psicanálise (1969-1970/1992), onde o autor aborda os laços sociais a partir do gozo. 

Aparentemente este seria um motivo para nos dedicarmos às estas formulações, tendo em vista o tema dessa 

dissertação. Caso optássemos por essa abordagem teórica fugiríamos da proposta desta pesquisa, ampliando 



12 

 

 

 

O discurso é uma forma de laço social que articula o campo do sujeito ao campo do Outro
3
, 

particularizado a partir das modalidades do gozo dos sujeitos que o realizam. O discurso é um 

aparelho, aparelho de gozo, afirma Lacan. Freud nomeou o aparelho psíquico como aparelho 

pulsional e Lacan o nomeou como aparelho de gozo. 

 

A tentativa de explorar A noção de gozo no estudo dos fenômenos sócio-culturais 

levantou uma série de questões relativas ao encaminhamento da pesquisa no sentido de traçar 

uma abordagem metodológica que permitisse evidenciar as características do objeto de 

estudo. 

 

Para atender aos objetivos a que a presente pesquisa se propõe desenvolver, optamos 

por realizar uma pesquisa teórica, bibliográfica. Segundo Demo (2000, p. 20), ela é "dedicada 

a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos 

imediatos, aprimorar fundamentos teóricos", criando, indiretamente, condições de intervenção 

na realidade. Essa escolha se deve ao fato de que o objeto de nossa investigação, a noção de 

gozo, é complexo e, portanto, merece um rigor conceitual e uma análise cuidadosa que a 

pesquisa bibliográfica possibilita.  

   

Os critérios delimitadores das obras de referência, que atendam ao objeto de nossa 

pesquisa, serão fornecidos pelos conceitos, em concordância com a definição de Mendonça 

(1983, p.15): ―os conceitos são construções lógicas, estabelecidas de acordo com um quadro 

de referências. Adquirem seu significado dentro de um esquema de pensamento no qual são 

colocados‖. O quadro de referência escolhido como base deste estudo é a psicanálise através 

dos aspectos conceituais retirados da obra de Freud e Lacan. Para demonstração da 

pertinência da utilização da noção de gozo nos estudos da sociedade e cultura, selecionamos 

autores contemporâneos da psicanálise, cujas obras têm grande relevância no campo 

                                                                                                                                                   
demasiadamente seu objeto, porque teríamos que desenvolver a teoria dos quatro discursos, além de nos 

aprofundarmos no conceito de objeto a. Portanto, sempre que utilizarmos laço social será no sentido corrente do 

termo, tal como o de relações sociais, que porta o sentido de vínculos do sujeito na cultura. 
3
Segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 558), o Outro é um ―termo utilizado por Jacques Lacan para designar um 

lugar simbólico – o significante, a lei, a linguagem, o inconsciente, ou ainda, Deus – que determina o sujeito, ora 

de maneira externa a ele, ora de maneira intra-subjetiva  em sua relação  com o desejo . Pode ser simplesmente 

escrito com maiúscula, definido como imaginário ou lugar da alteridade especular. Mas pode também receber a 
grafia grande Outro ou grande A, opondo-se então quer ao pequeno outro, quer ao pequeno a, definido como 

objeto (pequeno) a‖.  Lacan, no Seminário da Ética (1959-1960/1988), vai dizer que é um Outro pré- histórico. 
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psicanalítico e fundamental relevância no meio científico-acadêmico, principalmente os 

estudos psicanalíticos sobre cultura e sociedade.  

 

Os autores selecionados, Contardo Calligaris e Slavoj Zizek, além dos motivos 

explicitados acima, utilizam da noção de gozo em seus estudos sobre o funcionamento dos 

laços sociais (CALIGARIS, 1986a, 1986b, 1991, 1993; ZIZEK, 1992, 1996, 2003, 2008). 

Contardo Calligaris é psicanalista e doutor em psicologia, com tese de doutorado intitulada 

Recherche sur la perversion comme pathologie sociale: La passion de l’instrumentalité  

(1993), onde estudou a perversão como laço social. Além desse tema, pesquisa a exclusão 

social, as escolhas políticas, a moral, a violência e o conflito entre culturas, entre outras. 

Slavoj Zizek é sociólogo, filósofo e crítico cultural, sendo também conhecido por seu uso da 

psicanálise, especialmente a lacaniana, em uma nova leitura da cultura popular, do 

fundamentalismo e da tolerância. Inclusive, segundo Dunker e Prado (2005, p.08), ―a leitura 

lacaniana de Zizek, do supereu como imperativo de gozo, altera profundamente o cenário 

corrente acerca da utilização da psicanálise como teoria do social crítica‖.  

 

Em nosso percurso com os estudos teóricos durante a formação psicanalítica e, 

especificamente, com o estudo da elaboração de Lacan (1969-1970/1992) sobre o que chama 

de campo de gozo, deparamo-nos com diversas controvérsias e discussões entre os autores 

que se dedicaram a esta temática porque, de fato, a noção de gozo é complexa.  

 

Primeiro, porque Lacan, tal como Freud, realiza reformulações, revela impasses e 

propõe avanços em seu percurso durante a construção desse tema, o que gerou imprecisões, 

pontos obscuros e divergências entre os leitores de Lacan, e nos obriga a um esforço na 

delimitação desta noção. Segundo, porque, conforme aponta Braustein (2007), o gozo da 

ordem do inefável, uma espécie de furo, sem representação significante, imprime mais 

complexidade aos estudos dessa noção. Por último, porque Lacan adjetiva o gozo como gozo 

masturbatório, gozo masoquista, gozo perverso, além de teorizar sobre diversas modalidades
4
 

de gozo, principalmente a partir dos anos 70. Por conseguinte, o conceito
5
 de gozo para Lacan 

não é unívoco, versando o autor sobre as diversas modalidades deste conceito. 

 

                                                
4 No decorrer das teorizações, Lacan referiu-se ao gozo fálico, ao gozo do Outro, ao gozo do sentido – o 

jouissens, ao objeto a - mais-de-gozar –. A esse respeito ver Gerbase (2008).  
5
 Utilizaremos conceito e noção de formas sinônimas nessa dissertação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toler%C3%A2ncia
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Após Lacan, muitos foram os autores que retomaram o conceito de gozo no sentido de 

formular um esclarecimento do mesmo. Um deles é Elizabeth Roudinesco que, juntamente 

com Michel Plon, o formalizaram em um dicionário, e dele nos valemos para apresentar uma 

definição básica: 

 

Inicialmente ligado ao prazer sexual, o conceito de gozo implica a ideia de 
uma transgressão da lei: desafio, submissão ou escárnio. O gozo, portanto, 

participa da perversão teorizada por Lacan como um dos componentes 

estruturais do funcionamento psíquico, distinto das perversões sexuais. 
Posteriormente, o gozo foi repensado por Lacan no âmbito de uma teoria da 

identidade sexual, expressa em fórmulas da sexuação que levaram a 

distinguir o gozo fálico do gozo feminino (ou dito suplementar) 

(ROUDINESCO E PLON, 1988, p. 299).  

 

O que gostaríamos de ilustrar através desta referência de Roudinesco e Plon é que, 

apesar de fazê-lo em um dicionário, os autores não procedem a uma definição do conceito de 

gozo, apenas circunscrevem ideias e noções relativas ao gozo, além de identificar os 

momentos da teorização lacaniana onde o conceito é repensado sob novas bases. Pensamos 

que a postura de ambos assemelha-se ao que encontramos em outros autores como Roland 

Chemama (1995), Pierre Kaufmann (1996), que também publicaram dicionários onde 

incluíram o verbete gozo. Isso também pôde ser observado em diversos autores que utilizam o 

termo gozo em suas análises dos laços sociais. 

 

O modo de formulação da noção de gozo, por Lacan, sua complexidade e a ausência 

de uma definição unívoca, que determinaria sua extensão, limites e exatidão, promovem 

pontos obscuros na teorização do mesmo. Será esta uma característica própria da noção de 

gozo? Podemos pensar que isto tem levado a uma diversidade de interpretações dessa noção? 

Cientes disso, é que nos destinamos a estudar, sistematicamente, o assunto em uma pesquisa 

de mestrado. 

 

Lacan formalizou o gozo como conceito no final dos anos 50 e início dos anos 60, no 

Seminário 7, A Ética da psicanálise (1959-1960/1988), através de uma proposta de retorno a 

Freud quando ele chegou ao campo do além do princípio do prazer freudiano, a pulsão de 

morte, base deste conceito. 

 

Nesse retorno a Freud, Lacan também se depara com a teoria freudiana sobre a cultura 

e sociedade, com supervalorização da sexualidade e culmina com o reconhecimento do lugar 
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da destrutividade, que será situada em primeiro plano na subjetividade e nos laços sociais. 

Isso gera alguns problemas, como veremos, sobretudo em relação ao campo da satisfação, que 

havia sido formulada por Freud através de sua referência à pulsão sexual e ao princípio do 

prazer. Outro problema refere-se à regulação do funcionamento da subjetividade nos laços 

sociais a partir do deslocamento efetuado por Freud da ideia de oposição entre cultura e 

sexualidade para oposição entre cultura e destrutividade. 

 

Vamos mostrar como esse caminho é explorado por Freud e que culmina em Lacan 

com a noção de gozo. Noção esta que se revela um operador pertinente e interessante na 

leitura dos fenômenos da contemporaneidade, sobretudo nos fenômenos da crueldade e da 

violência. A título de exemplificação dessa pertinência, utilizaremos brevemente as leituras de 

Zizek e Calligaris para demonstrar o alcance dessa noção e o tipo de campo problemático ao 

qual ela remete. 

 

Esta pesquisa pretende analisar criticamente a noção de gozo, demonstrando o seu 

aparecimento e sua relevância na obra de Lacan, sobretudo com ênfase nos anos 60, bem 

como, utilizar algumas referências lacanianas posteriores a esse período, na medida em que 

estas forem fundamentais para explicar a noção de gozo. Os avanços teóricos posteriores a 

este período propostos por Lacan sobre a temática do gozo ampliariam demasiadamente este 

estudo, tornando-o impossível de ser desenvolvido em uma dissertação e fugiriam do escopo 

deste trabalho. 

 

Essa dissertação é desenvolvida em três capítulos. No capítulo um, intitulado Freud e 

o além do princípio do prazer, percorreremos os fundamentos freudianos que abriram a 

perspectiva para a elaboração lacaniana da noção de gozo: a teoria da pulsão, os campos da 

satisfação, do prazer e do além do prazer; a pulsão de morte. 

 

No segundo capítulo, denominado Os elementos centrais da noção de gozo, 

pretendemos demonstrar os elementos centrais desta noção na obra lacaniana, principalmente 

com ênfase nos 60, época em que o tema do gozo adquire um valor conceitual na obra de 

Lacan, abordando, estritamente, no que concerne a sua noção, com vistas ao nosso objeto de 

pesquisa. Abordaremos o que denominamos de a passagem de Freud a Lacan, isto é, o que da 

pulsão de morte freudiana resultou na noção de gozo lacaniana. Inevitavelmente iremos 
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abordar o vínculo entre gozo e pulsão com o intuito de conceituar o gozo, além de proceder à 

diferenciação entre gozo, desejo e prazer. 

 

No terceiro e último capítulo, que tem por título O gozo nas relações sociais, 

realizaremos uma leitura e discussão sobre a pulsão de morte nos estudos sobre cultura e 

sociedade sociais para situarmos, a seguir, a noção de gozo nos laços. Iniciaremos a partir da 

leitura freudiana dos fenômenos do campo da cultura e da sociedade, e destacamos O Mal-

estar na civilização (1930/1974), principal texto onde Freud se dedica às investigações das 

manifestações destrutivas do homem nas relações sociais. Lacan partiu daí para construir a 

noção de gozo. Acompanhando o problema que surgiu em Freud, quando este efetua o 

deslocamento da ideia da oposição entre cultura e sexualidade para a ideia da oposição entre 

cultura e destrutividade. Para finalizar, iremos exemplificar, através de Zizek e Calligaris, 

como a noção de gozo se revela um operador pertinente e interessante na leitura dos 

fenômenos sociais contemporâneos, sobretudo nos fenômenos da crueldade e violência. 
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2.  FREUD E O ALÉM DO PRINCÍPIO DO PRAZER 

 

 

A formalização da noção de gozo é lacaniana, mas foi através de uma proposta de 

retorno à Freud que Lacan chegou ao campo do além do princípio do prazer, base desta 

noção. Inicialmente, iremos percorrer os fundamentos freudianos que abriram essa 

perspectiva para a elaboração lacaniana: a teoria da pulsão, o campo da satisfação, do prazer e 

do além do prazer. 

 

2.1 O princípio do prazer e as pulsões 

 

O gozo é uma palavra que pode ser usada com vários significados na língua 

portuguesa, sendo seu uso mais comum nas acepções de desfrute – como gozar de um 

privilégio, desfrutar –, de diversão – como gozação, gozado – e de prazer ou satisfação – 

como gozar da vida e como prazer sexual, como indica o verbo gozar, em uso popular, 

significando orgasmo (FEREIRA, 1986). Na língua francesa, o jouissance é uma palavra de 

origem anglo-francesa que pode ser utilizada no sentido de gozo, posse, fruição, gosto, prazer, 

segundo o Dicionário Ridel (ALVES, sd), tendo uma forte conotação sexual, tal como no 

português. Segundo Hans (1996), na língua alemã, genuss pode ser traduzido por deleite, 

prazer, curtição e gozo sem ápice, portando um sentido de ―fruição de prazer, algo próximo a 

gozo, sem ápice ou de um desfrutar mais pleno‖ (p. 149). 

 

Observamos que nas três línguas a palavra gozo porta uma dimensão hedonista – 

sinônimo de prazer, alegria, bem-estar. Foi sob o ponto de vista psicanalítico, a partir de 

Lacan, que se estabeleceu a diferença entre gozo e prazer, sendo o gozo estabelecido como 

conceito eminentemente lacaniano (BRAUNSTEIN, 2007). Lacan (1969-1970/1992), 

inclusive, desejava que o campo lacaniano fosse chamado de campo do gozo. ―No que diz 

respeito ao campo do gozo – é pena, jamais será chamado de campo lacaniano‖, diz ele 

(LACAN,1969-1970/1992, p.77).  

 

A partir da noção delimitada por Freud, da pulsão de morte
6
, o mais além do prazer, é 

que Lacan formula o conceito de gozo: ―É, com efeito, exigível que o termo gozo seja 

                                                
6 Vamos desenvolver a noção de pulsão de morte adiante quando discutirmos o texto freudiano Além do 

princípio do prazer (1920/2006). 
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proferido como distinto do prazer, constituindo o mais além‖ (LACAN, 1966-1967, aula do 

dia 31 de maio, inédito). 

 

Segundo Couto (2006), que realizou uma análise dos vários significados do termo no 

original das obras de Freud, é preciso ressaltar que Freud já utilizava o termo gozo, genuss, e 

o fez inúmeras vezes em sua obra, atribuindo a ele diversos significados sem, no entanto, 

tratá-lo como um conceito. 

 

Valas (2001), por sua vez, visualiza no uso que Freud dá ao genuss um campo 

específico, o do além do prazer, destacando uma diferença do uso ele que faz de Lust, que 

reserva para o prazer: 

 

Quando Freud quer sublinhar o caráter excessivo de um prazer, em vez da 

palavra Lust (que se traduz como prazer, apetite, desejo), utiliza o termo 

Genuss (gozo), conotando-o, em certas situações, com o horror ou o júbilo 
mórbido. Freud não conceituou o gozo, mas definiu o seu campo (que ele 

situa mais-além do princípio do prazer regulando o funcionamento do 

aparelho psíquico), no qual se manifestam, com prazer, na dor, fenômenos 

repetitivos que podem se remetidos à pulsão de morte (Op. cit., p. 07, grifo 
do autor). 

 

O genuss freudiano para o autor aproxima-se, então, do caráter excessivo de prazer, o 

além do prazer, que Lacan vislumbrou em Freud e que o levou ao conceito de gozo. É este 

sentido de excesso de prazer o que nos interessa na pesquisa. 

 

Couto (2006) também esclarece que um dos sentidos que Freud dá ao gozo, o Genuss, 

é de usufruto de um prazer de natureza sexual, mas não apenas no sentido de prazer, pois, 

desde o início de sua obra, Freud tenta encontrar conexões entre o sexual e a morte, o além do 

prazer, a pulsão de morte que, como veremos adiante, já no seu texto o Projeto para uma 

psicologia científica (1895/1950/1987) encontrava-se prefigurada. 

 

A partir de Couto (2006), selecionamos alguns exemplos para demonstrar a utilização 

freudiana do genuss, ou genu a grafia antiga, como além do prazer. Em Três Ensaios Sobre a 

Teoria da Sexualidade (1905/1974) ao tratar das aberrações sexuais, Freud utiliza o Genuss a 

respeito do gozo sexual acompanhado de dor, na prática sadomasoquista: "Quem sente prazer 

em provocar dor no outro na relação sexual é também capaz de gozar, como prazer [Lust zu 

genieem] de qualquer dor que possa extrair das relações sexuais" (COUTO, 2006, p.8, grifo 
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meu). No texto sobre o esquecimento do nome Signorelli, Freud usa o Genuss quando faz a 

junção entre o gozo sexual e a morte: ―o que torna o nome Signorelli inacessível à memória é 

o valor que os turcos atribuem à morte e ao gozo sexual [Sexualgenuss]‖ (COUTO, 2006, p.9, 

grifo meu). Ainda no sentido do além do prazer, Couto (2006) também cita as referências 

freudianas sobre as formas artísticas, suas análises sobre o drama, onde o herói ―é retratado 

em sua luta com uma satisfação quase masoquista. Isso pode gerar prazer, tanto pela 

satisfação masoquista quanto pelo gozo (Genu. [...]‖. Nesse trecho, Couto (2006, p. 9) 

afirma que ―Freud está como que definindo o que possa ser o gozo: um sofrimento que 

proporciona prazer”, e que não se trata de sofrimento físico, sadomasoquista que faz cessar 

todo o ―gozo da alma [seelischen Genu].‖ (p.9, grifo meu). Tudo isto circunscreverá o que 

levará Freud à formalização do mais além do princípio do prazer, como veremos adiante. 

 

É a partir de O Projeto para uma psicologia científica (1895/1950/1987), um dos 

primeiro escritos de Freud, que ele interroga a temática do princípio do prazer. Esta obra 

permaneceu inacessível ao público por quase 50 anos, sendo publicado pela primeira vez após 

a morte de Freud, pois seu manuscrito havia sido adquirido de um livreiro por Marie 

Bonaparte.  Esse intervalo de mais de meio século deveu-se ao próprio Freud que recusou o 

valor das ideias neles contidas sem, no entanto, deixar de retomá-las em textos posteriores. 

Apesar de ser considerado por alguns um texto pré-psicanalítico e apresentar uma linguagem 

neurológica derivada da formação de Freud como médico, outros o consideram matriz de 

algumas elaborações freudianas já que apresenta o gérmen de conceitos cruciais da teoria e da 

praxis analítica e, neste sentido, será útil para esta pesquisa. 

 

Peter Gay e Lacan demonstram os pontos principais antevistos por Freud no Projeto 

(1895/1950/1987) e, conforme Gay (1989, p.87-88), este texto não ―constitui propriamente 

um primeiro esboço da teoria psicanalítica, mas a ideia de Freud sobre as pulsões, a repressão 

e a defesa, a economia mental com suas forças energéticas em conflito, o animal humano 

como animal desejante, todas elas estão aí prefiguradas‖. Já para Lacan (1959-1960/1988), o 

Projeto contém o gérmen da segunda tópica
7
 freudiana:  

 

                                                
7 Segunda Tópica refere-se ao segundo modelo de aparelho psíquico formulado por Freud. A primeira tópica é 

designada como topográfica e a segunda tópica, segundo Jaques Lacan, estrutural. Na primeira tópica, o aparelho 

psíquico é composto por três sistemas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Na segunda tópica, o 

termo inconsciente é usado, principalmente, na sua forma adjetiva, qualificando o id e, em parte, o ego e o 

superego. A segunda tópica é introduzida a partir do texto Além do princípio do prazer, em 1920 (2006). 
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Vamos buscar o filo, o desenvolvimento dos conceitos de Freud – o Entwurf 

[, o Projeto] – o capítulo VII da Traumdeutung, a primeira vez que publica a 

oposição processo primário/processo secundário, e a maneira pela qual ele 
concebe as relações do consciente, do pré-consciente e do inconsciente – a 

introdução do narcisismo nessa economia -, em seguida o que se chama de 

segunda tópica com a valorização das funções recíprocas do eu do supereu, 

do mundo exterior, que confere uma expressão acabada a coisas cujos 
germes já entrevemos com surpresa no Entwurf – enfim os textos ulteriores 

sempre centrados no mesmo tema, como a realidade se constitui para o 

homem? ou seja, o artigo de 1925 sobre a Verneinung, que teremos que 
rever, e o Mal-estar na civilização, mal-estar da posição do homem no 

mundo (p. 51, grifo do autor). 

 

Nessa fase inicial, em O Projeto (1895/1950/1987), Freud desenvolve suas primeiras 

hipóteses sobre o funcionamento do aparelho psíquico cujo modelo é tomado do referencial 

da termodinâmica, da física, e não apenas da medicina neurológica da época, colocando em 

jogo a ideia de economia de energia psíquica, que será fundamental em todo seu pensamento. 

 

Para Freud, trata-se de um aparelho de memória fundado pelo investimento da energia 

nas representações psíquicas. Um aparelho psíquico composto de sistemas mnêmicos, 

regulado por vias nervosas aferentes e eferentes cujo objetivo é evitar o desprazer e a dor, 

através da transmissão e transformação de uma quantidade de energia. Sua função é afastar as 

excitações, reduzi-las ao ―mais baixo nível possível e de se resguardar contra qualquer 

aumento da mesma – ou seja, mantê-la constante‖ (FREUD, 1895/1950/1987, p. 317), 

evitando o desprazer. Por conseguinte, nos primórdios de sua obra, Freud já se ocupava do 

excesso de prazer que invade o aparelho psíquico. 

 

Freud estabelece, nesse momento, um princípio de inércia neuronal que não 

reaparecerá nos textos metapsicológicos
8
, e que será transformado em princípio de constância 

e depois em princípio de prazer/desprazer. Com a formulação do princípio de inércia, 

podemos até afirmar que Freud já estabeleceu as bases do que chamará, posteriormente
9
, de 

princípio de prazer:  

 

Já que temos um certo conhecimento de uma tendência da vida psíquica a 

evitar o desprazer, ficamos tentados a identificá-la com a tendência primária  

                                                
8 Freud, no texto O Inconsciente (1915b/1974), define metapsicologia. Ele diz: ―Proponho falar de apresentação 

metapsicológica quando lograrmos descrever um processo psicológico em suas relações dinâmica, tópica e 

econômica” (p. 208). Os textos designados por Freud de metapsicológicos são: ―As pulsões e suas vicissitudes 

(1915/1974), Recalque (1915c/1974), O Inconsciente (1915b/1974), Suplemento metapsicológico à teoria dos 

sonhos (1917/1974) e Luto e melancolia (1917/1974).  
9Em 1911, no texto Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico (FREUD, 1974/2004). 
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à inércia. Nesse caso, o desprazer teria que ser encarado como coincidente 

com um aumento do nível de Qn
10

 ou com um aumento da pressão 

quantitativa: equivaleria à sensação ω quando há um aumento da Qn em Ψ. 

O prazer corresponderia à sensação de descarga. Uma vez que se supõe que 

ω deve ser preenchido a partir de Ψ, decorre daí a hipótese de que, quando o 

nível em Ψ aumente, a catexia em  ω se eleva, e quando, por outro lado, esse 

nível diminui, a catexia cai. O prazer e o desprazer seriam as sensações 

correspondentes à própria catexia de ω, ao seu próprio nível; e aqui ω e Ψ 

funcionariam, por assim dizer, como vasos comunicantes. Desse modo 

também chegariam a consciência os processos quantitativos em Ψ, mais uma 

vez como quantidades (FREUD, 1895/1950/1987, p. 330-331, grifo do 

autor). 

 

O aparelho psíquico, regulado pelo princípio de inércia, funciona para livrar-se dos 

estímulos da tensão decorrente do acúmulo de Q, evitando o desprazer com a diminuição 

dessa tensão. Lacan (1959-1960/1988) diz que é surpreendente que o princípio do prazer seja 

um princípio de inércia.  

 

Queremos enfatizar que Laplanche e Pontalis (1991, p. 364-5) afirmam que Freud não 

compreendia que a finalidade da ação humana seria o prazer, mas que ―nossos atos são 

determinados pelo prazer ou pelo desprazer proporcionados na atualidade pela representação 

da ação a realizar ou pelas suas consequências‖. Nesse momento, a relação prazer-desprazer 

ainda não é tão clara na obra freudiana, mas já podemos afirmar que o prazer está relacionado 

à redução da tensão: ―se, num primeiro momento, [Freud] contenta-se em enunciar uma 

equivalência entre prazer e a redução da tensão e entre o desprazer e o aumento desta, deixa 

de considerar evidente e simples esta relação‖ (LAPLANCHE E PONTALIS, 1991, p. 365). 

 

Os estímulos que chegam ao aparelho psíquico podem ser decorrentes de excitações 

provindas do exterior e do interior do organismo. Dos primeiros, o organismo se defende 

mediante fuga. Dos segundos, não há possibilidade de fuga porque as excitações provenientes 

da fonte interna são constantes, ou seja, são ―impulsos que sustentam toda a atividade 

psíquica‖ (FREUD, 1895/1950/1987, p.335) e que se opõem à possibilidade de manter as 

                                                
10 Segundo a chave das abreviaturas usadas por Freud no Projeto (1895/1850/1897, p 314) o ―Q é a quantidade 

(em geral, ou da ordem de magnitude no mundo externo), o Qn é a quantidade (da ordem de magnitude 

intercelular), o W é a percepção (Wahnehmung), o V é a ideia (Vorstellung) e M é a imagem motora‖. 

Recorremos também a Braunstein para demonstrar, esquematicamente, as diferentes organizações do aparelho 

psíquico no texto Projeto (1859-1960): ―um sistema Φ [sistema de neurônios permeáveis] para receber as 

excitações e dar conta das modificações que se produziram no entorno, um sistema Ψ [sistema de neurônios 

impermeáveis] para equilibrar as cargas, para facilitar os caminhos de descarga, para fixar e avaliar as 

excitações; e um sistema ω [sistema de neurônios perceptuais] para registrar os acontecimentos como 

experiência memorizada e oferecer um acesso direto à realidade‘ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 20).  
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excitações ao nível mais baixo possível e constante. Para que essas excitações endógenas 

sejam diminuídas é preciso uma ação ―de forma imediata, por reações não específicas 

(manifestações emocionais, gritos, etc.) [... ou] de forma específica, que é a única que permite 

uma resolução duradoura da tensão‖ (LAPLANCHE E PONTALIS, 1991, p. 4). 

 

Por causa de uma precariedade neurológica, o bebê, ao nascer, é lançado num estado 

de desamparo original necessitando de ajuda alheia, da mãe ou de sua substituta, para 

executar a ação específica que cesse a tensão decorrente dos estímulos internos, colocando-o 

na dependência do outro:  

 

O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação 

específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa 
experiente é voltada para um estado infantil por descarga através da via de 

alteração interna, [expressão de emoções, gritos, inervação vascular, 

conforme Freud apontou anteriormente na mesma página]. Essa via de 
descarga adquire assim a importantíssima função secundária da 

comunicação, e o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial 

de todos os motivos morais (FREUD, 1895/1950/1987, p. 336, grifo do 
autor). 

 

A ajuda alheia produz uma atividade necessária para remover o estímulo endógeno e 

―a totalidade desse evento constitui, então, a experiência de satisfação‖ (FREUD, 

1895/1950/1987, p.336).  A primeira experiência de satisfação para a criança, portanto, 

encontra-se na dependência do próximo – nebenmensch
11

 em alemão –, que Lacan aponta 

como uma ―experiência de satisfação do sujeito inteiramente suspensa ao outro‖ (1959-

1960/1988, p.53), como, por exemplo, a mãe. Freud vai nomear esta experiência como a 

primeira experiência de satisfação para o ser humano; para ele o momento da instauração da 

sexualidade
12

. 

                                                
11

 Nebenmensch pode-se traduzir por o próximo. Este termo é usado por Freud no Projeto (1895/1950/1987) no 

contexto do que chama o complexo do nebenmensch, onde situa o outro como o diferente e o mais íntimo do 

sujeito. 
12 Segundo Garcia-Rosa (1995) no próprio texto Projeto Freud faz uma referência à natureza inconsciente das 
representações fortemente investidas sexualmente, mas é somente nos Três Ensaios da Teoria da Sexualidade 

(1905/1974) que a sexualidade vai adquirir estatuto teórico-conceitual. Neste texto Freud vai subverter o saber 

sobre a sexualidade da época. Ele retira os fundamentos biológicos da sexualidade apontando a importância 

fundamental das primeiras experiências, portanto, inclui as relações na constituição da sexualidade apontando o 

caráter perverso da sexualidade infantil. Sexualidade, para Freud, não constitui apenas as atividades de prazer 

ligadas à genitalidade, ―mas toda uma série de excitações e de atividades presentes desde a infância que 

proporcionam um prazer irredutível à satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental (respiração, fome, 

função de excreção, etc.) e que se encontram a título de componentes na chamada forma normal do amor sexual‖ 

(LAPLANCHE e PONTALIS, 1991, p. 476). 
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Faz-se necessário sublinhar que, a partir da análise da correspondência de Freud a 

Fliess, a Carta 52 (1950/1896/1987), Lacan (1959-1960/1988) afirma que a experiência da 

criança não é apenas de uma descarga, mas que se trata de ―uma ação [específica] que é Mittel 

zur Reproduktion Von Lust‖ (p.70, grifo do autor), ou seja, meio de reprodução de prazer. 

 

A eliminação da tensão interna originada num estado de necessidade, a fome, por 

exemplo, é o que possibilita a experiência de satisfação. Quando se repete o estado de 

necessidade surgirá, novamente, um impulso psíquico que procurará reinvestir a imagem 

mnemônica do objeto. Não se trata, nesse reinvestimento, da presença real do objeto de 

satisfação da necessidade, como podemos ver no trecho do texto freudiano A Interpretação 

dos Sonhos (1900/1974), onde Freud retoma a experiência de satisfação sem utilizar, em suas 

explicações, o referencial da neurologia: 

 

As exigências da vida confrontam-no, primeiramente, sob a forma das 
grandes necessidades somáticas. As excitações produzidas pelas 

necessidades internas buscam descarga no movimento, que pode ser descrito 

como uma modificação interna ou uma expressão de emoção. O nenezinho 
com fome grita ou dá pontapés impotentemente. Mas a situação permanece 

inalterada, porque a excitação que surge de uma necessidade interna não é 

devida a uma força que produza um impacto momentâneo, mas a uma força 
que se encontre em funcionamento contínuo. Uma mudança só pode surgir 

se, de uma maneira ou de outra (no caso o nenê, através do auxílio externo), 

pode ser atingida uma vivência de satisfação que põe fim ao estímulo 

interno. Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma 
percepção particular (a da nutrição, em nosso exemplo) cuja imagem 

mnêmica permanece associada, daí por diante, ao traço de memória da 

excitação produzida pela necessidade (p. 602, grifo do autor). 

 

A necessidade, que produz uma tensão interna, encontra sua satisfação pela ação 

específica que fornece o objeto adequado (a amamentação, por exemplo, para satisfazer a 

fome) e esta experiência deixa uma marca, um traço do objeto de satisfação. 

 

Mais do que uma simples experiência humana, Garcia- Rosa (1991a) mostra que 

Freud havia identificado o funcionamento do aparelho psíquico à  

 

[...] experiência primária de satisfação, momento de instauração do 

diferencial prazer/desprazer, experiência que se constitui como modelo para 

as repetições posteriores: o aparelho procura efetuar uma ação específica 
cujo objetivo é reproduzir a experiência de satisfação, isto é, reencontrar o 

objeto que originalmente produziu a satisfação (GARCIA- ROSA 1991a, p. 

223). 
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Portanto, Freud coloca a experiência de prazer e desprazer na base do funcionamento 

do psiquismo humano. 

 

Nessa primeira experiência de satisfação, no primeiro encontro do humano com o 

próximo, instaura-se o desejo, a relação de objeto e, também, este é o momento da ―primeira 

apreensão da realidade pelo sujeito [...,] que tem relação com [ele] de maneira mais interna – 

o nebenmensch” (LACAN, 1959-1960/1988, p. 68).  

 

[...Na] vez seguinte em que essa necessidade desperta, surgirá 

imediatamente um impulso psíquico que procurará recatexizar a imagem 

mnênica da percepção e reevocar a própria percepção, isto é, restabelecer a 
situação da satisfação original. Um impulso dessa espécie é o que chamamos 

de desejo; o reaparecimento da percepção é a realização do desejo, e o 

caminho mais curto a essa realização é a via que conduz diretamente da 

excitação produzida pelo desejo a uma catexia completa da percepção. Nada 
nos impede de presumir que houve um estado primitivo do aparelho 

psíquico em que esse caminho era realmente percorrido, isto é, em que o 

desejo terminava em alucinação. Dessa maneira, o objetivo dessa primeira 
atividade psíquica era produzir uma identidade perceptiva — uma repetição 

da percepção que se achava ligada com a satisfação da necessidade 

(FREUD, 1900/1974, p. 602-603, grifo do autor). 

 

Toda vez que reaparecer a necessidade, reaparecerá a tendência a reativar a marca, o 

traço do objeto de satisfação. Esta tendência é o que Freud chama desejo e este se liga a traços 

mnêmicos da percepção e encontra sua realização na reprodução alucinatória das percepções, 

sinais de satisfação. Segundo Laplanche e Pontalis (1991, p. 531) o conjunto dessa 

experiência, a satisfação real e a satisfação alucinatória ―constituem a base do desejo, ou seja, 

o desejo tem sua origem numa procura da satisfação real, mas constitui-se segundo o modelo 

da alucinação primitiva‖. 

 

Para Freud, os impulsos chamados de desejo visam restabelecer a situação original de 

satisfação através da tentativa de reencontrar o objeto perdido que, mesmo destinada ao 

fracasso, não se cessa na busca do objeto.  Ele introduz a satisfação em outra ordem, não mais 

a satisfação pura e simples da necessidade, mas uma ordem da satisfação sexual ao situar o 

objeto como objeto de desejo para o humano.  

 

O desejo, o Wunsch, designa aspiração, voto formulado, segundo Laplanche e Pontalis 

(1991). Nesse sentido a precisão de Freud é importante:  
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Uma corrente desse tipo no aparelho começando do desprazer e visando o 

prazer, foi por nós denominada desejo e afirmamos que somente um desejo é 

capaz de colocar o aparelho em movimento e que o curso da excitação nele é 
automaticamente regulado por sentimento de prazer e desprazer. (FREUD, 

1900/1974, p. 636, grifo do autor). 

 

Ou seja, trata-se de um movimento subjetivo da reanimação constante da lembrança da 

vivência de satisfação (BRAUSTEIN, 2007).  

 

O desejo visa à presença do objeto de satisfação, mas é inevitável a desilusão porque 

se trata de uma satisfação alucinada. 

 

Assim, como resultado da experiência da satisfação, há uma facilitação entre 
duas imagens mnêmicas e os neurônios nucleares que ficam catexizados em 

estado de urgência. Junto com a descarga de satisfação, não resta dúvida de 

que a Qn se esvai também das imagens mnêmicas. Ora, com o 
reaparecimento do estado de urgência ou de desejo, a catexia também passa 

para as duas lembranças, reativando-as. É provável que a imagem mnêmica 

do objeto será a primeira a ser afetada pela ativação do desejo. Não tenho 

dúvida de que na primeira instância essa ativação do desejo produz algo 
idêntico a uma percepção — a saber, uma alucinação. Quando uma ação 

reflexa é introduzida em seguida a esta, a consequência inevitável é o 

desapontamento (FREUD, 1895/1950/1987, p. 337, grifo do autor). 

 

O desapontamento lança o humano em uma busca infindável da coisa perdida, embora 

nunca a tenha tido verdadeiramente: ―esse objeto, pois trata-se de o reencontrar, nós o 

qualificamos igualmente de objeto perdido. Mas esse objeto, em suma, nunca foi perdido, 

apesar de tratar-se essencialmente de reencontrá-lo‖, como afirma Lacan (1959-1960/1988, p. 

76). O desejo percorre um circuito marcado pela impossibilidade da satisfação plena e do 

encontro com o objeto. É o que nos lembra Braustein (2007, p. 37): ―o que não pode faltar é a 

desilusão. É isto que há no começo. Do psiquismo. Da psicanálise‖. 

 

A categoria desejo é colocada por Freud no cerne do funcionamento psíquico, ou seja, 

além da categoria do prazer, o desejo também aparece nos fundamentos das ações humanas. 

Como vímos, com Freud o desejo é instaurado a partir da experiência de satisfação, como o 

prazer, mas difere deste. Retornaremos a essa discussão adiante, tendo em vista que estas 

categorias, prazer e desejo, serão retomadas no contexto das formulações lacanianas de gozo 

e, então, como defendemos, nos fundamentos dos atos humanos, inclusive no âmbito das 

relações sociais. 
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Nesse momento se faz necessário afirmar que no Projeto (1895-1950/1987) Freud 

introduz em sua teoria a noção de um psiquismo inconsciente, abrindo caminho para a 

formulação do conceito de inconsciente, conceito este que será fundamental na teoria 

psicanalítica. Freud demonstra que o inconsciente está relacionado à experiência de satisfação 

quando introduz que há uma memória inconsciente que registra o traço mnêmico da excitação 

referente às representações do objeto. 

 

Ao interessar-se pelo Projeto Lacan diz que a originalidade de Freud, nesse texto, 

decorre da noção de trilhamento
13

, Bahnung no alemão, colocando-a ―no primeiro plano do 

funcionamento do processo primário
14

‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p. 50), articulável à 

noção de das Ding, a coisa freudiana, que é fundamental para a formulação do conceito de 

gozo, como veremos. 

 

Quanto à noção de trilhamento, Lacan a articula à orientação do sujeito em direção ao 

objeto. Como já vimos, o objeto perdido, que nunca foi perdido porque nunca se teve, trata-se 

essencialmente, de reencontrá-lo. Para Lacan (1959-1960/1988), 

 

[...] nessa orientação em direção ao objeto, a regulação da trama, as 
Vorstellungen

15
 atraem-se uma à outra segundo as leis de uma organização 

de memória, de um complexo de memória, de uma Bahnung – ou seja, de 

um trilhamento, mas também de uma concatenação, diríamos mais 
firmemente, cujo jogo o aparelho neurônico nos deixa talvez entrever sob 

uma forma material e cujo funcionamento é regulado pela lei do princípio do 

prazer (p.76, grifo do autor). 

 

Lacan realiza uma articulação sobre o conceito de trilhamento através da lógica da 

compreensão dos fundamentos da repetição que ocorre no funcionamento do psiquismo. 

Posteriormente, retornaremos
16

 ao conceito de repetição, pois se trata de um conceito 

fundamental no contexto desta pesquisa. 

 

                                                
13 Lacan diz que Bahnung, trilhamento, é traduzido na Edição Standard das obras completas de Sigmund Freud 

em inglês por facilitation e para o português por facilitação. Para ele, essa tradução tem um sentido oposto 

porque ―Bahnung evoca a constituição de uma via de continuidade, de uma cadeia [aproximando-o do seu 

conceito] de cadeia de significante, uma vez que Freud diz que a evolução do aparelho Ψ substitui a quantidade 
simples pela quantidade mais a Bahnung, ou seja, sua articulação‖ (1895/1950/1987, p.53). 
14 Iremos, mais adiante, trazer as formulações freudianas sobre o processo primário. 
15 Representações. 
16 Principalmente quando abordamos o texto Além do princípio do prazer (1920/2006). 
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É a diferença entre os trilhamentos, segundo Freud, que vai decidir a direção do fluxo 

de excitações (GARCIA-ROSA, 1991). Mesmo dirigindo-se ao objeto, este nunca poderá ser 

recuperado na trama das representações, na rede compreensiva, porque se trata da ausência da 

coisa, das Ding, a coisa, como nomeia Freud no Projeto (1895/1950/1987). 

 

No Seminário da Ética (1959-1960/1988) Lacan, referindo-se ao Projeto 

(1895/1950/1987), também vai enfatizar o das Ding, a Coisa, que Freud identifica como o 

neurônio a.  

 

Garcia-Rosa (1991, p.159) explicando o das Ding situa-o, a partir de Freud, no 

neurônio a; o complexo-percepção que se decompõe em duas partes: ―o neurônio a, que 

permanecerá idêntico e o neurônio b que é variável O autor nos relembra que Freud, no 

Projeto, refere-se ao elemento a – neurônio a –, como ―o inassimilável, o não comparável, o 

resíduo que escapa ao juízo‖ (GARCIA-ROSA, 1991, 160). Citando Dreifus, Garcia-Rosa 

(1991) resume o que é o neurônio a, o das Ding freudiano:  

 

[...] é o que há de comum entre o investimento-desejo e todas as imagens do 

seio tais que uma experiência de satisfação, único critério admissível, 

poderá ou terá podido seguir. Dito de outra maneira: das Ding refere-se ao 
que há de comum a todas as percepções relativas à presença do Outro, não 

se reduzindo a um componente perceptivo banal (p. 161, grifo do autor). 

 

O das Ding é fundamental para a formulação lacaniana do conceito de gozo, pois este 

apresenta semelhanças com o que Lacan designará como objeto a, o mais-de-gozar
17

. Ao 

passar à conceitualização do das Ding vamos seguir o caminho que Lacan realiza no 

Seminário 7 (1959-1960/1988), onde inicia com a precisão dessa palavra em alemão, através 

do uso do termo por Freud, precisão esta que se faz necessária, tendo em vista que é neste 

seminário que Lacan conceitua o gozo, a partir do comentário do texto freudiano O Projeto, 

onde se refere ao das Ding. 

 

Lacan (1959-1960/1988) explica que Freud usa dois termos para designar a Coisa, 

Ding e die Sache, entretanto, eles não são equivalentes. Quando Freud fala de Sachvorstellung 

(representação-coisa) refere-se às coisas submetidas à ordem simbólica, que estão ligadas às 

representações-palavra, Wortvorstellungen. Portanto, ―Sach e Wort estão [...] estreitamente 

                                                
17 Ver o Seminário 17 (1969-1970/1992). 
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ligados, formam um par‖ (p. 61). Por isso, diz Lacan (1959-1960/1988, p.60): ―Freud fala de 

Sachvorstellung e não de Dingvorstellung. Não é, igualmente, em vão que as Sachvorstellung 

estejam ligadas à Wortvorstellungen, mostrando-nos assim que há relação entre coisa e 

palavra‖. 

 

Para Lacan (1959-1960/1988, p. 60), ―as coisas do mundo humano são coisas de um 

universo estruturado em palavras, que a linguagem, que os processos simbólicos dominam, 

governam tudo‖. Por conseguinte, quando Freud se refere às coisas do mundo, Sache, Lacan 

diz que, estas, estão em relação à linguagem e ―das Ding situa-se em outro lugar‖ (1959-

1960/1988, p. 61), fora do universo da linguagem, fora da ordem simbólica. ―Das Ding é o 

que chamamos originalmente de o fora-do-significado‖, diz Lacan (1959-1960/1988, p. 71). 

  

Podemos também localizar esta distinção em Freud, quando ele se refere ao que chama 

de complexo do semelhante, do nebenmensch, portanto, esta pode ter sido a pista seguida por 

Lacan. 

 

Desse modo, o complexo do ser humano semelhante se divide em dois 

componentes, dos quais um produz uma impressão por sua junção constante 

e permanece unido como uma coisa do mundo, enquanto o outro pode ser 
compreendido por meio da atividade de memória — isto é, pode ser 

reconduzido até as informações sobre o próprio corpo (FREUD, 

1895/1950/1996, p. 377, grifo do autor). 

 

Ou seja, Freud quer dizer que ―os complexos perceptuais se dividem em uma parte 

constante e incompreendida – a Coisa [das Ding] – e outra variável, compreensível – os 

atributos ou movimentos da coisa‖ (1895/1950/1996, p. 194, grifo do autor), como o Ding e o 

Sache citados acima a partir da explicação lacaniana. 

 

Lacan explica o complexo do semelhante, identificado por Freud, à luz do prazer, 

porque o que se trata de reencontrar, nessa busca infindável, são suas coordenadas do prazer. 

 

O complexo do objeto é dividido em duas partes, há divisão, diferença na 
abordagem do julgamento. Tudo aquilo que é qualidade do objeto, que pode 

ser formulado como atributo, entra no investimento do sistema Ψ e constitui 

as Vorstellungen primitivas em torno das quais estará em jogo o destino do 
que é regulado segundo as leis do Lust e do Unlust, do prazer e do desprazer 

naquilo que se pode chamar de as entradas primitivas do sujeito. Das Ding é 

absolutamente outra coisa (1959/1960/1988, p. 68, grifo do autor). 
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Aparece uma divisão no complexo do objeto; de um lado aqueles que são regulados segundo 

as leis do prazer e do desprazer e, de outro, o objeto perdido (Ding), que fica fora do que é 

regulado pelo princípio do prazer. Portanto, Freud já introduz no Projeto (1895/1950/1987), 

um componente do funcionamento do psiquismo que está fora, que não é regulado pelo 

princípio do prazer e isto é fundamental para o que será o mais além do princípio do prazer e, 

portanto, para o conceito de gozo. 

 

Nesse complexo, ou seja, na relação como o semelhante, Lacan (1959-1960/1988, p. 

68) diz que o das Ding é ―o elemento, que é originalmente isolado pelo sujeito de sua 

experiência do Nebenmensch, como sendo por natureza, o estranho, Fremde
18

.‖ O das Ding é 

para ele ―o Outro absoluto do sujeito, que se trata de reencontrar e que nunca reencontramos‖ 

(p. 69). Não é ele que reencontramos, mas suas ―coordenadas de prazer, é nesse estado de 

ansiar por ele e de esperá-lo que será buscada, em nome do princípio de prazer, a tensão ótima 

abaixo da qual não há mais nem percepção nem esforço‖ (p. 69). 

 

É em torno do das Ding como o estranho, ―que se orienta todo o encaminhamento do 

sujeito [...] ao mundo de seus desejos [...] e de espera orientado em direção ao que servirá, 

quando for o caso, para atingir das Ding. [...]‖, (LACAN, 1959-1960/1988, p.69). O estranho 

(Fremde) é, portanto, esse lugar da Outra coisa (das Ding) que habita o sujeito e permanece 

fora do alcance. Essa divisão original da experiência da realidade demonstra o que, ―do 

interior do sujeito, encontra-se originalmente levado a um primeiro exterior‖ (LACAN, 1959-

1960/1988, p. 68). Em Freud, em O Projeto (1895/1950/1987), no aparelho psíquico algo do 

exterior faz sua presença que, ao mesmo tempo, está no seu interior e em função do qual ele 

se constitui. E esta ideia permanecerá em toda sua obra. 

 

Lacan (1959-1960/1988) refere-se também ao artigo freudiano Die Verneinung, 

traduzido para o português como A negativa (1925/1976), para explicar o das Ding. Lacan diz 

que ―esse das Ding nós o reencontramos na Verneinung [... e] das Ding deve, com efeito, ser 

identificado com o Wiederzufinden, a tendência a reencontrar que, para Freud, funda a 

orientação do sujeito humano em direção ao objeto‖ (p. 76). Cito Freud (1925/1976) a 

respeito dessa experiência: ―o objetivo primeiro e imediato do teste de realidade é não 

                                                
18 Segundo a nota do Editor do Seminário 7 (1959-1960/1988) Fremde é estranho, alheio. 
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encontrar na percepção real um objeto que corresponda ao representado, mas reencontrar tal 

objeto convencer-se de que ele está lá‖ (p. 298). 

 

Kaufmann (1996) resume o âmago dessa questão da Verneinung para Lacan a respeito 

do das Ding freudiano: 

 

Ora, nessa busca do objeto perdido e com esse encontro dos objetos 

substitutos, estamos no âmago dessa questão no movimento entre das Ding e 
die Sache, desenvolvido por Freud. É em torno de das Ding que se orienta 

todo o percurso do sujeito. Das Ding deve de fato ser identificado com o 

Wiederzufinden, a tendência a reencontrar que, para Freud, funda a 

orientação do sujeito humano rumo ao objeto (KAUFMANN, 1996). 

 

Por conseguinte, das Ding está no centro, excluído ―e em volta o mundo subjetivo do 

inconsciente organizado em relações significantes‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p.91). No 

entanto, mesmo como exterior, esse Outro pré-histórico impossível de esquecer ―[...] sob a 

forma de alguma coisa que é entfremdet, alheia a mim [...], está no âmago do eu‖ e que no 

inconsciente é representado por uma representação (LACAN, 1959-1960/1988, p. 91-92). Das 

Ding é, então, um vazio ou furo, índice da coisa, o não assimilável, o resíduo que escapa do 

juízo. 

 

Constituindo um objeto como um vazio, das Ding, Freud mostra que não é possível a 

satisfação completa, afirmando com isso a indestrutibilidade do desejo, ou seja, sua 

insaciabilidade. Por essa via caminha também Lacan no seu encontro com o das Ding. Ele 

fundamenta a ética da psicanálise colocando o desejo no centro da ação humana, contrária a 

uma ética moral que comporta um bem a atingir, desejo este orientado por uma referência ao 

real
19

, o não assimilável, o das Ding. Por conseguinte, afirma Lacan (1959-1960/1988, p.90), 

que ―o passo dado por Freud, no nível do princípio do prazer, é o de mostrar-nos que não há 

Bem supremo – que o Bem supremo, que é das Ding, que é a mãe, objeto de incesto, é um 

bem proibido e que não há outro bem‖. 

 

                                                
19 Segundo Lacan o real, junto com o simbólico e o imaginário, configura as três dimensões do registro psíquico 

nos seres falantes, e forma com eles uma estrutura. Segundo Roudinesco e Plon (1998) foi introduzido em 1953, 

sendo ―extraído, simultaneamente, do vocabulário da filosofia e do conceito freudiano de realidade psíquica, 

para designar uma realidade fenomênica que é imanente à representação e impossível de simbolizar‖ (p. 644-

645). O real se inscreve na estrutura como aquilo que faz buraco resistindo a qualquer simbolização e, 

justamente por isso, apagar todo o sentido; por isso é o indizível. O impossível para o sujeito.  
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Podemos afirmar até aqui que, então, a satisfação completa é impossível. E quanto ao 

prazer? Para Lacan a satisfação não pode ser confundida com o prazer. 

 

É nesse mesmo lugar [onde se produz o fenômeno alucinatório da 

percepção] que se formam, e de maneira inconsciente, os processos 

orientados e dominados pela realidade, uma vez que se trata de o sujeito 
reencontrar o caminho da satisfação. Nessa ocasião a satisfação não poderá 

ser confundida com o princípio do prazer. [...] (LACAN,1959-1960/1988, p. 

56-57). 

 

Lacan diz que há, de um lado, um prazer indefinível que anima a tendência 

inconsciente e, de outro, ele se pergunta, o que há de realizável e de satisfatório nisso (1959-

1960/1988, p. 57). Ou seja, de um lado a via do prazer e de outro o objeto perdido, que anima 

a busca pela satisfação originária. 

 

Percorrendo ainda o caminho do prazer e seu além, vamos nos deter nas formulações 

freudianas de 1911, no texto Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico 

(1911/2004)
20

, onde Freud retomará novamente a temática do prazer. Neste texto, ele se 

dedicará, exclusivamente, a tratar os eventos mentais através do princípio de prazer e do novo 

princípio que aí introduz o princípio de realidade. É preciso dizer que estas formulações não 

sofrerão muitas modificações ao longo de sua obra. 

 

Segundo nota do Editor Inglês (1911/2004, p. 63), nesse texto, Freud retoma ―as 

hipóteses teóricas gerais que se achavam implícitas em suas descobertas clínicas‖ 

desenvolvidas no Projeto (1895/1950/1987) e na Interpretação dos sonhos (1900/1974). 

Freud escreve o texto de 1911 com a tarefa de investigar o desenvolvimento da relação do ser 

humano com ―a realidade e incluir em [suas] teorias o significado psicológico do mundo real 

externo‖ (p. 65). 

 

Segundo ainda o Editor ―o tema principal deste trabalho é a distinção entre os dois 

princípios reguladores, o princípio do prazer e o princípio da realidade, que dominam, 

respectivamente, os processos primários e secundários
21

‖ (1911/2004, p. 64). 

                                                
20 Sempre que possível iremos utilizar a nova tradução das Obras Psicológicas de Sigmund Freud coordenada 

por Luiz Alberto Hanns (1996). 
21 O processo primário e secundário são os modos de funcionamento do aparelho psíquico, segundo Freud 

(1900/1974). No processo primário a energia psíquica escoa livremente para descarga de maneira livre e direta. 

No processo secundário a energia não é livre, mas ligada e seu escoamento é impedido ou retardado por 

exigência da autopreservação do eu. 
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Nesse texto, Freud (1911/2004) reafirma que o funcionamento do aparelho psíquico é 

governado por um princípio regulador, dizendo que a atividade psíquica tem por finalidade 

recolher – no sentido de recalque –, o desprazer (Unlust) e aspirar
22

 ao prazer (Lust). A tensão 

do aparelho psíquico é sentida como desprazer, enquanto o prazer está ligado à baixa dessa 

tensão e à volta ao estado de repouso. Por conseguinte, para ele a concepção de que o prazer e 

o desprazer se relacionam à quantidade de excitação presente na mente ainda se mantém. 

 

Freud (1911/2004) introduz uma oposição entre princípio de prazer e princípio de 

realidade, dizendo que o princípio de realidade modifica o princípio do prazer, impondo-lhe 

restrições necessárias às exigências do mundo externo. 

 

Retomo agora ideias que já desenvolvi em outra parte
23

, ao supor que desde 

o início exigências imperiosas oriundas de necessidades internas do 
organismo perturbavam o estado de repouso psíquico. Nesse estado, de 

modo análogo ao que ainda hoje ocorre todas as noites com nossos 

pensamentos oníricos, o pensado (desejado) apresentava-se de forma 

alucinatória. Foi preciso que não ocorresse a satisfação esperada, que 
houvesse uma frustração, para que essa tentativa de satisfação pela via 

alucinatória fosse abandonada. Em vez de alucinar, o aparelho psíquico teve 

então de se decidir por conceber (vorzustellen) as circunstâncias reais 
presentes no mundo externo e passou a almejar uma modificação real deste. 

Com isso foi introduzido um novo princípio da atividade psíquica: não mais 

era imaginado (vorgestellt) o que fosse agradável, mas sim o real, mesmo 
em se tratando de algo desagradável. Essa instauração do princípio de 

realidade mostrou-se um passo de importantes consequências (p.65-66, grifo 

do autor).  

 

Gostaríamos de enfatizar que Freud, nesse texto, avança em relação ao Projeto 

mostrando que a via de satisfação alucinatória não é suficiente, ela é abandonada, opta-se por 

aspirar uma modificação real do mundo externo, mesmo que esta resulte em uma experiência 

desagradável. 

 

Mesmo substituindo o princípio do prazer pelo princípio de realidade o aparelho 

psíquico não abandona a intenção de obter prazer e, segundo Freud (1911/2004), ―garante a 

sua continuidade‖ (p. 68). 

                                                
22 Nota do tradutor. ―Streben, ‗aspirar a‘, ‗tender a‘, empenhar-se por [...] Também utilizado por Freud como 

substantivo (Strebung), remete à vivacidade, e à autonomia mobilizadas e carregadas de volição; ambos os 
aspectos já estão contidos no termo tendência muito usado em outras traduções. Strebung também é, por vezes, 

empregado como equivalente da pulsão ou vertente pulsional‖ (FREUD. 1911/2004,  p. 72). Recorremos a essa 

nota do tradutor para enfatizar o termo aspirar por estar mais próximo do termo pulsão para Freud. 
23

 Projeto para uma psicologia científica (1895/1950/1987) e Interpretação dos sonhos (1900/1974). 
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Desse modo, um prazer momentâneo e incerto acerca de suas consequências 
só é abandonado para assegurar que mais tarde, por novas vias, se obtenha 

um prazer garantido (FREUD, 1911/2004, p. 68). 

 

O princípio de realidade efetua o adiamento da satisfação, tolerando temporariamente 

o desprazer para, mais tarde, ir em direção ao prazer. Apesar de ―existir no psiquismo uma 

forte tendência para o princípio de prazer, [...] algumas outras forças ou condições se opõem a 

ela, de modo que o desfecho nem sempre pode corresponder à tendência para o prazer‖ 

(ROUDINESCO E PLON, 1998, p. 486). 

 

Se a realidade exterior adquiriu mais importância, segundo Freud, é pela influência das 

pulsões de autoconservação do Eu
24

.  De acordo com ele, o princípio de prazer é substituído 

pelo princípio de realidade para a preservação do eu, com a função de efetuar o adiamento da 

satisfação. 

 

Com a instalação do princípio de realidade, um determinado tipo de atividade do 

pensar foi apartado do teste de realidade ficando submetido apenas ao princípio de prazer: o 

fantasiar, que inicia com ―o brincar das crianças e mais tarde prossegue com o devanear, 

deixando então de sustentar-se com objetos reais‖ (FREUD, 1911/2004, p 67, grifo do autor). 

 

Nessa época a separação entre os dois modos de funcionamento do aparelho psíquico é 

clara: de um lado o inconsciente, o processo primário e o princípio de prazer e, de outro, o Eu, 

o processo secundário e o princípio de realidade. 

 

Podemos afirmar que, com a introdução do princípio de realidade, Freud já começa a 

formalizar uma aproximação do prazer com o desprazer, quando introduz a tolerância ao 

desprazer no cerne do funcionamento do aparelho psíquico. Mas esta relação será mais 

claramente apresentada quando o autor desenvolver a teoria da pulsão de morte, inclusive 

quando Freud retomará novamente o texto Dois princípios do acontecer psíquico 

(1911/2004), para explicar o que contraria o princípio do prazer. 

                                                
24 Vamos utilizar, neste, trabalho os termos pulsão, isso, eu, supereu em lugar dos termos instinto, id, ego e 

superego, adotados pela Edição Standart Brasileira da Imago, por entendermos que esta é a melhor tradução 

desses termos para o português. As pulsões de autoconservação do eu são as que têm como meta a 

autoconservação do indivíduo.   Adiante, quando do desenvolveremos o conceito de pulsão retornaremos a este 

tema. 
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2.2 O campo do além do princípio do prazer: a pulsão de morte  

 

Antes de passar à pulsão de morte, faz-se necessário fazer uma apresentação do 

conceito freudiano de pulsão, conceito este fundamental da teoria e praxis psicanalítica que 

Freud situa desde muito cedo, no Projeto (FREUD, 1895/1950/1987). Neste texto a pulsão já 

foi apresentada como uma força constante que movimenta o psiquismo e nele, também, Freud 

desenvolvia sobre a experiência de satisfação para o humano, como vimos anteriormente. 

 

Observamos que Freud já utiliza o termo pulsão no Projeto (1895/1950/1987) como 

podemos ver nessa frase: ―é assim que surge no interior do sistema o impulso que sustenta 

toda atividade psíquica. Conhecemos essa força como vontade – o derivado das pulsões‖ (p. 

335, grifo nosso). Verificamos aí a suspeita de existir uma força, um impulso, que daria ao ser 

humano sua força de viver e esta também daria força aos sintomas neuróticos (CHEMAMA, 

1995), mas sua verdadeira natureza ainda não estaria determinada. É somente nos Três 

ensaios (1905/1974) que Freud apresenta o conceito de pulsão de forma sistemática e como 

conceito fundamental da sua teoria. 

 

O conceito de pulsão possui dificuldades intrínsecas a ele, que o próprio Freud 

externou em 1920 ao afirmar que ―as pulsões são o mais importante e também o mais obscuro 

objeto da investigação psicológica‖ (FREUD, 1920/2006, p. 158), reivindicando essa 

―opacidade como uma característica da pulsão‖ (ROUDINESCO, 1998, p.631). 

 

Sigmund Freud escolhe o termo Trieb para designar a pulsão, que às vezes é traduzida 

por instinto, nas edições inglesa e brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud. A escolha por Trieb é realizada para evitar confusão com instinto, – Instinkt –, que 

Freud reserva para os comportamentos dos animais. Trieb coloca em evidência o sentido de 

impulso, diferentemente de instinto, que é fixado hereditariamente, é inato e possui um objeto 

específico. Apesar disso, alguns leitores de Freud ainda utilizam instinto para o humano. 

 

Segundo Pereira (2006), Freud escolhe Trieb para nomear a pulsão, baseando-se na 

diferença entre os dois conceitos, para separá-lo do sentido comum sobre as noções acerca da 

sexualidade humana. A autora se baseia em Anzieu para, da mesma forma, afirmar que Freud, 

nessa escolha, quer designar uma realidade econômica: ―a carga energética, um componente 

tópico limite entre a necessidade biológica e o desejo psíquico, e um processo dinâmico, que 
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visa encontrar, na descarga motora ou seus equivalentes, uma satisfação‖ (ANZIEU apud 

PEREIRA, 2006, p.18), ou seja, Freud analisa a pulsão sob a ótica metapsicológica. 

 

Para Roudinesco e Plon (1998), o que está em pauta nos Três ensaios (1905/1974, p. 

629) é, essencialmente, a pulsão sexual, o que revolucionou a concepção de sexualidade da 

época: ―para Freud, a pulsão sexual, diferente do instinto sexual, não se reduz a simples 

atividades sexuais que costumam ser repertoriadas com seus objetivos e objetos, mas é um 

impulso do qual a libido
25

 constitui a energia‖. Os autores lembram-nos ainda que ―o conceito 

de pulsão está estreitamente ligado ao de libido e narcisismo, bem como às transformações 

destes, constituindo tais conceitos três grandes eixos da teoria freudiana da sexualidade‖ 

(ROUDINESCO E PLON, 1998, p. 628). 

 

Em vários textos Freud define a pulsão: nos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905/1974), em A perturbação psicogênica da visão segundo a psicanálise 

(1910/1974), em Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia 

(1911/1974), em Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico (1911/2004), 

em Introdução ao Narcisismo (1914b /1974) e em As Pulsões e suas vicissitudes (1915/1974), 

onde Freud faz uma definição que, em sua essência, não sofreria nenhuma modificação em 

sua obra. Ele a define assim: 

 

[...] uma pulsão nos aparecerá como sendo um conceito situado na fronteira 

entre o mental e o somático, como o representante psíquico dos estímulos 

que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma 
medida da exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência 

de sua ligação com o corpo (FREUD, 1915/1974, p. 142, grifo do autor). 

 
 

Situada como um conceito-limite, a pulsão se encontra na fronteira do somático e o 

psíquico. Ou seja, a pulsão é o representante psíquico de uma fonte de excitação proveniente 

do interior do organismo, uma força constante de origem somática que representa para o 

psíquico como que uma excitação. Para Freud, qualquer parte do corpo pode dar origem a 

uma pulsão, tornar-se uma zona erógena. 

 

                                                
25 Segundo Freud libido é a energia das pulsões sexuais e é por ele concebida como a manifestação dinâmica na 

vida psíquica da pulsão sexual (FREUD, 1940/1975). 
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Segundo nota do Editor no texto As pulsões e suas vicissitudes (1915/1974) Freud não 

estabelece, até o texto O Inconsciente (1915b /1974), uma distinção nítida entre a pulsão e seu 

representante psíquico. Sobre isso ele afirma: 

 

Uma pulsão nunca pode tornar-se objeto da consciência – só a ideia que a 

representa pode. Além disso, mesmo no inconsciente, uma pulsão não pode 

ser representada de outra forma a não ser por uma ideia. Se a pulsão não se 
prendeu a uma ideia ou não se manifestou como um estado afetivo, nada 

poderemos conhecer sobre ele [...]. Não obstante, quando falamos de um 

impulso instintual inconsciente ou de um impulso instintual reprimido [...] 

referimo-nos apenas a um impulso instintual cuja representação ideacional é 
inconsciente (FREUD, 1915/1974, p. 203). 

 

Conhecemos a pulsão através de seus representantes, as ideias e o afeto. A 

representação se inscreve no sistema mnêmico, portanto, inconsciente e apenas sua ideia que 

pode tornar-se objeto da consciência. Só é possível saber o que é uma pulsão quando ela se 

torna representável pelo aparelho psíquico. Há também uma relação da representação com o 

objeto da pulsão e, segundo Garcia-Rosa (1995, p. 94), ―o objeto do investimento pulsional, 

assim como o objeto de desejo, é uma representação e não um objeto externo no sentido de 

uma coisa-do-mundo‖. 

 

No texto A perturbação psicogênica da visão segundo a psicanálise (1910/1974) fica 

bastante clara a visão dualista de Freud sobre as pulsões, corroborando a posição que ele 

mantém sobre o psiquismo na maior parte de sua obra. Para Pereira (2006, p.20), ―a ideia de 

que todos os fenômenos vitais decorrem da ação eficaz conjugada e oposta das forças 

psíquicas já está presente na obra seminal da psicanálise, A interpretação dos sonhos, de 

1900‖. Segundo essa concepção, Freud, preocupado em esclarecer o sintoma neurótico, 

afirma sua concepção dualista da pulsão, demonstrando que este é provocado pelo conflito 

entre pulsões, cuja tentativa de solução é o recalque. Segundo Garcia-Rosa (1996, p. 125) ―é o 

conflito, particularmente o conflito edipiano, que institui a ordem humana, assim como é o 

conflito que produz a clivagem do psiquismo‖. 

A teoria pulsional freudiana pode ser dividida em três momentos
26

: a primeira teoria, 

em que se estabelece o conflito entre as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação; a 

                                                
26 Alguns autores, como Valas, (2001) e Roudinesco e Plon (1998), defendem que a teoria pulsional freudiana 
pode ser dividida em três momentos, a partir das oposições entre as pulsões. Outros autores, como Laplanche e 

Pontalis (1991) e Pereira (2006) falam em duas teorias pulsionais: a de 1915 e a de 1920. Optamos por 

privilegiar a que divide em três momentos porque identificamos essa divisão no próprio Freud, quando nos 

reportamos ao Além do princípio do prazer (1920/2006), na nota 134, p. 198.  
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segunda teoria, que localiza a oposição entre as pulsões do eu e pulsões do objeto; e a terceira 

teoria, cuja oposição é situada entre as pulsões de vida e pulsões de morte (ROUDINESCO, 

1998). 

 

A primeira teoria, que Freud trata como uma suposição e não como postulado, firma-

se em 1910 a partir de seus estudos sobre as neuroses de transferência quando afirma que ―na 

raiz de todas as afecções desse tipo se encontra um conflito entre as exigências da sexualidade 

e a do ego‖ (FREUD, 1915/1974, p.145). A oposição é situada entre ―as pulsões que 

favorecem a sexualidade [as pulsões sexuais] e as demais pulsões que têm por objetivo a 

autopreservação do indivíduo, as pulsões do eu‖ (Ibid, p. 157). Segundo Garcia-Rosa (1996, 

p. 109, grifo do autor), ―enquanto a energia da pulsão sexual é a libido e seu objetivo é a 

satisfação, as pulsões do eu colocariam sua energia [interesse] a serviço do eu, visando à 

autoconservação do indivíduo e opondo-se dessa forma, às pulsões sexuais‖. 

 

Freud distribui, no funcionamento do aparelho psíquico, de um lado as pulsões sexuais 

sob o domínio do princípio do prazer e, do outro, as pulsões de autoconservação a serviço do 

princípio de realidade. Garcia-Rosa (1996) explica essa associação: 

 

[...] como as pulsões do ego só podem satisfazer-se com um objeto real, o 
princípio que rege o seu funcionamento é o princípio de realidade, enquanto 

as pulsões sexuais, podendo satisfazer-se com os objetos fantasmáticos, 

encontram-se sob o predomínio do princípio de prazer (p. 124, grifo do 

autor).  

 

Segundo o autor isto leva à questão se Freud pode empregar o termo pulsão para 

designar ambos os tipos de processos.  Mas veremos que essa dúvida irá se desfazer em 1920. 

 

Uma nova noção, a de narcisismo
27

, introduzida em 1914 a partir das investigações 

freudianas sobre a psicose, obriga Freud a reformular essa oposição. No artigo Sobre o 

narcisismo (1914b/1974) as funções do eu também passam a ser libidinizadas, não visam 

somente a autoconservação, portanto, elas estão no registro do desejo. Então, a oposição entre 

pulsões do eu e pulsões sexuais não tem mais razão de existir. Freud, a partir dessa 

                                                
27 Para Freud, reportando-se ao mito de Narcismo, narcisismo é o amor que o sujeito atribui a si mesmo. Uma 

forma de investimento pulsional necessária à vida subjetiva que, segundo Freud, divide-se em narcisismo 

primário e secundário. ―O narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda libido 

em si mesma. O narcisismo secundário designa um retorno ao eu da libido retirado dos seus investimentos 

objetais‖ (LAPLANCHE E PONTALIS, 1991, p. 290). 
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descoberta, é levado à segunda oposição, ―entre as pulsões do eu e pulsões do objeto, ambas 

de natureza libidinal‖ (1920/2006, p. 198).  O eu pode ser tomado como objeto sexual, objeto 

da reunião das pulsões sexuais. Inclusive Freud demonstra que o Eu se constitui pelo 

investimento libidinal. Ou seja, toda pulsão é, em última instância, sexual já que a libido 

investida nos objetos pode ser investida no próprio eu. 

 

O terceiro dualismo Freud estabeleceu em 1920, no texto Alem do princípio do prazer, 

e segundo ainda Garcia-Rosa (1996) a 

 

[...] teoria dualista das pulsões foi sendo progressivamente enfraquecida até 
que, quando tudo indicava que Freud iria afirmar um monismo pulsional 

análogo ao de Jung
28

, ele introduziu um novo dualismo: o das pulsões de 

vida e das pulsões de morte (p. 126, grifo do autor). 

 

A este voltaremos adiante quando adentrarmos no conceito de pulsão de morte, ou 

seja, a novidade freudiana da teoria das pulsões que mudará todo estatuto da teoria 

psicanalítica.  

 

Segundo Laplanche e Pontalis (1991, p. 394), ―[...] uma pulsão é um processo 

dinâmico que consiste numa pressão ou força, que faz tender o organismo para um objetivo‖ 

que movimenta o psiquismo e ―é ao mesmo tempo o que estimula o aparelho e o instrumento 

de que ele dispõe para descarregar essa excitação‖ (PEREIRA, 2006, p. 19). Segundo a 

autora, sua tendência fundamental é a inércia, restaurando um estado anterior à estimulação. 

 

Em As pulsões e suas vicissitudes (1915/1974), Freud enuncia os termos da pulsão: 

força ou pressão, alvo, objeto e fonte, que Roudinesco e Plon (1998) assim resumem: 

 

A força ou pressão constitui a própria essência da pulsão e a situa como 
motor da atividade psíquica. O alvo, isto é, a satisfação pressupõe a 

eliminação da excitação que se encontra na origem da pulsão; esse processo 

pode comportar alvos intermediários ou até fracassos, ilustrados pelas 

pulsões – chamadas de pulsões inibidas quanto ao alvo – que se desviam 
parcialmente de sua trajetória, O objeto da pulsão é o meio de ela atingir seu 

alvo e nem sempre lhe está originalmente ligado [...] Por último, a fonte da 

pulsão é o processo somático, localizado numa parte do corpo ou num órgão, 
cuja excitação é representada no psiquismo pela pulsão‖ (p. 630, grifo do 

autor). 

                                                
28 Jung defendia o monismo pulsional e utilizava a libido no sentido de uma ―força pulsional em geral‖ (FREUD, 

1920/2006, p. 173). Já Freud defendia o dualismo pulsional e que a energia da pulsão, a libido, é sexual. 
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Quanto aos termos da pulsão, gostaríamos de enfatizar que a força da pulsão, segundo 

Freud (1915/1974), é constante e nos perguntar: se é uma força constante, não há, então, 

diminuição da tensão? E a satisfação que depende dessa diminuição? Se esta não é alcançada 

seu alvo nunca é atingido, mas o alvo da pulsão não é a satisfação? 

 

Encontramos a resposta no próprio Freud quando ele diz que é da própria natureza da 

pulsão ser parcial, já que frente à impossibilidade de satisfação completa, sempre haverá um 

suposto objeto que possa satisfazê-la. Mesmo não tendo um objeto específico que possa 

satisfazê-la, a pulsão não prescinde dele, pois é através dele que pode atingir esse alvo. Mas é 

preciso lembrar que Freud ―ataca a chamada concepção popular que atribui à pulsão uma 

meta e um objeto específico e a localiza nas excitações e no funcionamento do aparelho 

genital‖ (LAPLANCHE E PONTALIS, 1991, p. 395). 

 

Quanto à satisfação pulsional, o quê nos interessa nesta pesquisa, ressaltamos ainda 

que o objetivo da pulsão é a satisfação ao se alcançar a descarga pulsional, isto é, levar a 

tensão a seu ponto mais baixo. Segundo Valas (2001, p, 18), ―no funcionamento do aparelho 

psíquico, as pulsões visam primeiro satisfazer-se pelos caminhos mais curtos, mas a realidade 

que elas devem aprender lhes impõe desvios e adiamentos para atingir a satisfação 

procurada‖. Os princípios do prazer e de realidade estão ao serviço da satisfação pulsional, 

mas é da ―natureza da pulsão sexual ser desfavorável à satisfação completa‖ (FREUD, 

1912/1974, p. 171). A satisfação nunca será completa, pois seu objeto nunca será alcançado, 

fazendo com que renasça o estado de tensão. Essa é sua essência já que o objeto é sempre 

perdido. 

 

Segundo Chemama (1995), quando Freud trata das vicissitudes da pulsão, ele diz que 

seus destinos não são felizes. Ele enumera cinco destinos da pulsão que, de alguma forma, 

organizam o fracasso da satisfação: o recalcamento, a sublimação, a inversão em seu 

contrário, o retorno sobre a própria pessoa e a passagem da atividade à passividade. Por 

exigência da censura há sempre uma modificação da pulsão, sua satisfação não se dá de forma 

direta ou imediata, mas de forma substitutiva. 

 

A sublimação como um dos destinos da pulsão demonstra que não há uma simples 

relação objetiva da pulsão com a satisfação. Para Freud, na sublimação a satisfação da pulsão 



40 

 

 

 

ocorre sem o recalque, mas esta é inibida quanto ao seu fim, quanto ao seu objetivo. Ou seja, 

se o fim da pulsão é a satisfação e na sublimação este fim é inibido, de que ordem é essa 

satisfação? Esta questão serve para demonstrar que, quando Freud fala de satisfação da 

pulsão, está falando que esta é sempre parcial. 

 

Mantêm-se aqui as formulações do Projeto (FREUD, 1895/1950/1987) sobre o 

aparelho psíquico, ou seja, que este tem como funções manter as excitações o mais baixo 

possível e se resguardar contra o aumento das mesmas e, caso ―fosse viável, manter numa 

condição inteiramente não-estimulada‖ (FREUD, 1915/1974, p. 146). A diferença entre o 

Projeto e formulações posteriores é que agora, para Freud, a pulsão é instrumento responsável 

por essas duas funções, ou seja, é ao mesmo tempo o que estimula o aparelho e o que 

descarrega a excitação. 

 

Também observamos, no texto de 1915, que Freud está preocupado em entender que 

―espécie de relação existe entre o prazer o desprazer [e as] flutuações nas quantidades de 

estímulo que afetam a via mental‖ (FREUD, 1915/1974, p. 141). Sobre a relação 

prazer/desprazer Freud já introduz suas primeiras hipóteses que se esclarecerão em 1924 

quando ele formulará suas teses a respeito do masoquismo: 

 

[...] uma vez ocorrida a transformação em masoquismo, a dor é muito 

apropriada para proporcionar uma finalidade masoquista passiva, pois temos 
todos os motivos para acreditar que as sensações de dor, assim como outras 

sensações desagradáveis, beiram a excitação sexual e produzem uma 

condição agradável, em nome da qual o sujeito inclusive, experimentará de 

boa vontade o desprazer da dor (FREUD, 1915/1974, p. 149). 

 

  

Apesar de já associar o desprazer à excitação sexual, sua ênfase em 1915 ainda recai 

sobre a pulsão sexual. Nessa primeira construção freudiana, a ênfase é sobre o prazer, 

segundo Birman (2007). 

 

[...] na inauguração da psicanálise e na sua primeira metapsicologia, o 

discurso freudiano acreditava não apenas que a vida era soberana e 
imperativa, mas também que esta se impunha inequivocamente pelo viés do 

registro sexual. Daí porque o princípio do prazer era primordial no aparelho 

psíquico [...] (p.32). 

 

Mas Freud também detecta a presença de sentimentos hostis que não são compatíveis 

com o princípio de prazer. Conforme Pereira (2006): 
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[...] a presença de sentimentos hostis e sua insistente repetição, em variados 
contextos, lhe revelam outra face da constituição pulsional. O princípio que 

até agora era considerado reinar absoluto sobre o funcionamento da vida 

anímica parece sucumbir diante de outro tipo de força. Então, nada mais lhe 
resta que postular um além do princípio de prazer e é por esse viés que 

chegaremos à segunda teoria pulsional (p. 20). 

 

Portanto, chegamos também ao objeto de nossa pesquisa: os fenômenos relativos ao 

além do princípio do prazer; a crueldade, a destrutividade, a violência, que repetem em vários 

contextos, agora situados como uma pulsão.  

 

O princípio do prazer é apresentado, sobretudo, como princípio de diminuição da 

tensão, mas como vimos, Freud reconheceu a existência de tensões agradáveis que 

contradizem a lei do princípio de prazer. Ele amplia essa pesquisa quando desenvolve o que 

vai se tornar central em sua teoria: as manifestações de uma compulsão à repetição, analisada 

à luz de um além do princípio do prazer. Parafraseando a pergunta de Freud: como é possível 

a existência, concomitantemente, de dois princípios opostos, o prazer e o além do princípio do 

prazer?  

 

Para Chemama (1995, p. 164), a noção lacaniana de gozo é uma tentativa de responder 

a essa questão, ou seja, ―é uma tentativa de resolver a dificuldade da existência de um além do 

princípio do prazer, pois este interrogaria o que o homem está buscando verdadeiramente [...] 

a pulsão de morte como sendo algo constitutivo do sujeito‖.  

 

Assim, percorreremos, agora, as ideias fundamentais de Freud sobre o além do prazer, 

já que estas levarão Lacan à noção de gozo, noção esta que subsidia o objeto de nossa 

pesquisa: a noção de gozo em estudo de fenômenos sócio-culturais. 

 

Costuma-se destacar o texto Além do princípio do prazer (1920/2006) para indicar a 

virada que implicaria um novo começo para a psicanálise, mas segundo Braustein (2007), 

Freud já trabalhava, em 1919, simultaneamente em três textos que preparavam o que será o 

além do princípio do prazer.  

 

Com efeito, ainda que Além do princípio do prazer veja a luz em 1920, sua 
redação data dos meses de março a maio de 1919, mês que também viu a 
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segunda e definitiva redação sobre o artigo O estranho (Das unheimlich). 

Por sua vez, o término de Bate-se numa criança
29

 teve lugar em março de 

1919. Nunca se destacou o bastante, nem sequer o próprio Freud, a diáfana 
unidade dos três textos e a luz que eles, como conjunto laçam sobre (e 

recebem de) o conceito de gozo (p.43, grifo do autor). 

 

O Editor Inglês da Edição Standard Brasileira Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud, James Strachey, informa-nos, em sua nota no Além do princípio do prazer 

(1920/2006), que Freud, trabalhando o rascunho desse texto, relatou que concomitantemente 

completaria ―[...] seu artigo sobre O sinistro
30

, que inclui um parágrafo que, em poucas frases, 

apresenta grande parte da essência da presente obra [Além do principio do prazer]‖ (p.123, 

grifo do autor).  O Além do princípio do prazer (1920/2006), concluído em maio de 1919 e 

publicado no próximo ano, vai marcar definitivamente a mudança na teoria pulsional. 

Mudança esta que foi chamada ‗virada de 20‘, quando Freud vai formular o conceito de 

pulsão de morte. Ambos os textos, apontados por Braunstein, O Estranho e Uma criança é 

espancada, já apresentavam o gérmen das formulações do além do prazer: a compulsão à 

repetição e a existência de pulsões eróticas e pulsões destrutivas. 

 

Iniciaremos a leitura e discussão do texto Além do princípio do prazer (1920/2006) 

com as informações do Editor da obra freudiana sobre as proposições do mesmo.  James 

Strachey (1920/2006) informa-nos que Freud 

 

[...] já havia chamado a atenção para a compulsão à repetição como 

fenômeno clínico, mas lhe atribui aqui as características de uma pulsão; 
também aqui, pela primeira vez, apresenta a nova dicotomia entre Eros e 

pulsão de morte, que iria encontrar sua plena elaboração em O Ego e o Id 

(1923). Em Além do Princípio de Prazer, também, podemos ver sinais do 

novo quadro da estrutura anatômica da mente que viria dominar todos os 
últimos trabalhos de Freud. Por fim, o problema da destrutividade, que 

desempenhou papel cada vez mais importante em suas obras teóricas, faz 

seu primeiro aparecimento explícito. A derivação de diversos elementos do 
presente estudo a partir de suas obras metapsicológicas anteriores — tais 

como Formulações sobre os Dois Princípio do Acontecer Psíquico (1911) À 

Guisa de Introdução ao Narcisismo (1914) e Pulsões e Destinos das Pulsão 
(1915) – será óbvia. Particularmente notável, porém, é a proximidade com 

que algumas das primeiras partes do presente trabalho acompanham o 

Projeto para uma Psicologia Científica (1950), esboçado por Freud vinte e 

cinco anos antes, em 1895 (p. 125, grifo do autor). 

                                                
29 O texto freudiano Uma criança é espancada: uma contribuição ao estudo das origens das perversões sexuais 

(1919b/1974) é traduzido também por Bate-se numa criança. 
30

 Das unheimlich, O Estranho (1919/1974) é traduzido como Sinistro por Luiz Hanns no texto Além do 

princípio do prazer (1920/2006) que faz parte da nova tradução brasileira da Editora Imago das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 



43 

 

 

 

 

A partir desse texto nos deteremos nas temáticas da compulsão à repetição, na 

oposição pulsão de vida e pulsão de morte. 

 

Pereira (2006) enfatiza que o Além do princípio do prazer (1920/2006) é o marco de 

virada da psicanálise. Para a autora: 

 

[...] esse artigo estabelece o início de uma verdadeira refundação da 

metapsicologia freudiana: a partir dele, são revistas e modificadas várias 
temáticas da psicanálise, produzindo uma notável mudança de inflexão na 

teoria, e não apenas no que diz respeito à teoria das pulsões. O conceito ali 

apresentado, o de pulsão de morte, será a alavanca de uma nova tópica, de 

uma nova teoria da angústia, da modificação da concepção de masoquismo, 
da postulação de uma destrutividade e de uma agressividade no humano que 

têm caráter autônomo e primário, além de possibilitar a produção de um 

artigo sobre o mecanismo da negação e a postulação de um mal-estar 
inelutável do homem (PEREIRA, 2006, p. 41). 

 

Portanto, a pulsão de morte passa a ser um conceito fundamental produzindo 

reformulações significativas na teoria freudiana e não apenas um conceito que produz uma 

oposição ao princípio do prazer. 

 

Inclusive salientamos, a partir das colocações de Teixeira (2007), que estas 

reformulações ―parecem não ter sido levadas suficientemente em conta‖ (p. 29). A autora 

afirma que: 

 

Há, contudo, forte resistência em considerar esta reviravolta teórica e 

clínica, em parte, talvez, pelo que a destrutividade encerra em si mesma. E, 

segundo o comentário do próprio Freud, a moralização sobre a 
destrutividade é maior que sobre qualquer outro destino das pulsões. 

O ponto que queremos salientar é que embora Freud tenha reformulado a 

teoria das pulsões e dado igual peso à pulsão de morte na etiologia das 

doenças mentais, recorre-se, invariavelmente, à pulsão sexual para explicar 
todas as doenças, desconsiderando a reviravolta teórica e clínica operada 

pelo autor. É preciso admitir que esta leitura equivocada dificulta o 

reconhecimento de certas manifestações clínicas que dizem respeito à 
destrutividade, agressividade, violência, crueldade, e  suas abordagens 

terapêuticas (Ibid, p. 29). 

 

Por conseguinte, trata-se de um texto que contém importantes formulações para a 

compreensão das manifestações que ocorrem no campo das relações sociais. 
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Logo na primeira frase do Além do princípio do prazer (1920/2006) Freud está 

preocupado em desvendar os significados das sensações de prazer e desprazer, que chama de 

o ―território mais obscuro e inacessível da vida psíquica‖ (p. 135) e retoma o que era, por ora, 

o pressuposto inquestionável da psicanálise: os processos psíquicos são regulados pelo 

princípio do prazer.  

 

Consideramos este pressuposto tão verdadeiro que nem o questionamos. 

Nossa premissa é a de que cada vez que uma tensão desprazerosa se 
acumula, ela desencadeia processos psíquicos que tomam, então, um 

determinado curso. Esse curso termina em uma diminuição da tensão, 

evitando o desprazer ou produzindo prazer (FREUD, 1920/2006, p. 135). 

 

Ao afirmar a hegemonia do princípio do prazer na vida psíquica, Freud (1920/2006) 

remete também à proposição ―de que o aparelho psíquico teria uma tendência a manter a 

quantidade de excitação nele presente tão baixa quanto possível, ou pelo menos constante‖ (p. 

136). 

 

Freud (1920/2006) passa, logo a seguir, a questionar o que era inquestionável até 

então: o domínio do princípio do prazer no curso dos processos psíquicos. Mesmo admitindo 

a existência ―na psique [de] uma forte tendência ao princípio de prazer, outras forças ou 

circunstâncias [que] se opõem a essa tendência, de modo que o resultado final nem sempre 

poderá corresponder à tendência ao prazer‖ (p. 137). Podemos afirmar que Freud está, então, 

abandonando a hegemonia do princípio de prazer, apesar de dizer que há uma forte tendência 

ao prazer que anima o aparato psíquico. 

 

Em ato contínuo, Freud (1920/2006) enumera as circunstâncias que contrariam e 

inibem o prazer. Primeiro, ele se refere ao princípio de realidade, que impõe ao prazer um 

desvio que postergará a satisfação imediata e tolerará, mesmo que provisoriamente, o 

desprazer. Apesar disso, Freud afirma que o princípio de prazer consegue sobrepor-se ao 

princípio de realidade. O princípio de prazer se mantém porque as pulsões sexuais ―são mais 

dificilmente educáveis‖ (p.137, grifo do autor). A segunda fonte de liberação de desprazer, 

exemplificada através da neurose, ―origina-se dos conflitos e clivagens próprios aos processos 

de desenvolvimento do Eu em direção a organizações psíquicas mais complexas‖ (p. 138), 

através do processo de recalque das pulsões intoleráveis ao Eu, que ficariam privadas de 

satisfação. O desprazer não decorre dessa privação, mas da possibilidade das pulsões 

recalcadas retornarem através de desvios diversos e obter satisfações diretas ou satisfações 
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substitutivas, proporcionando ao Eu desprazer (FREUD, 1920/2006). Aqui já se faz notar 

novamente a amarração prazer/desprazer quando Freud (1920/2006) fala que todo desprazer 

neurótico é um ―prazer que não pode ser sentido como tal‖ (p. 138). 

 

Para Freud (1920/2006) essas duas fontes de desprazer estão longe de cobrir a maioria 

das vivências de desprazer, mas ele não sente necessidade de incluir em sua ―teoria a hipótese 

de que haja mais alguma forma de limitação ao princípio do prazer‖ (p.139). 

 

Antes de continuar suas investigações, Freud (1920/2006) explica que o desprazer que 

sentimos é de ordem perceptiva gerado por uma  

 

[...] pressão interna (Andrängens) causada por pulsões insatisfeitas – ou da 

percepção de elementos oriundos do mundo externo – que, ou são 
desagradáveis em si, ou desencadeiam expectativas desprazerosas no 

aparelho psíquico e são reconhecidos por ele como perigo (p. 138, grifo do 

autor). 

 

Depois informa que pretende realizar uma investigação da reação psíquica ao perigo 

exterior e parte para demonstrar os exemplos que confirmem suas novas ideias. E faz isso 

através da análise dos sonhos dos sujeitos afetados por neuroses de guerra e neuroses 

traumáticas ocorridas em tempo de paz, da análise da brincadeira do seu neto, o Fort-da, e do 

fenômeno clínico da transferência. Chega à conclusão de que o comum nesses três casos é a 

compulsão à repetição, poderosa o bastante para desrespeitar o domínio do princípio de prazer 

(FREUD, 1920/2006). 

 

Após a primeira Guerra Mundial aparecem numerosos fenômenos psíquicos ligados a 

traumas de guerra. Freud (1920/2006, p. 139) passa, então, a descrever o estado psíquico da 

neurose de guerra e da neurose traumática em tempo de paz afirmando que esta última ocorre 

―após graves choques mecânicos, colisões entre trens e outros acidentes que envolvem risco 

de vida‖, e destaca que o quadro clínico dessa neurose apresenta fortes indícios de 

―sofrimento subjetivo‖ (Ibid., p. 139).   Como dissemos acima, Freud se detém nos estudos da 

vida onírica dos pacientes com neurose traumática, que ―apresentam a característica de 

sempre reconduzir o doente de volta à situação de seu acidente‖ (Ibid., p. 140). Isto contraria 

sua tese anterior em Interpretação dos sonhos (1900/1974), de que os sonhos são tentativas de 

realização de desejos. A repetição da situação traumática no sonho contesta o princípio de 

prazer, porque o sonhador repete a situação patológica que é desprazerosa. Para Freud, o 
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sonho repete experiências desprazerosas na tentativa de elaborá-las, de dar sentido a elas. Ele 

supõe que 

  

[...] esse tipo de sonho talvez se preste a outra tarefa que deve anteceder o 

início da soberania do princípio do prazer. [...] eles nos mostram uma função 

do aparelho psíquico que, sem estar em contradição com o princípio do 
prazer, ocorre de modo independente deste e provavelmente é anterior ao 

propósito de obter prazer e evitar o desprazer (FREUD, 1920/2006, p.156). 

 

Freud começa a admitir um modo de funcionamento do aparelho psíquico 

independente do princípio do prazer, que não o contradiz, que o antecede, ou seja, cai por 

terra a hegemonia da busca do prazer.  

 

Continuando com seus exemplos da clínica, Freud (1920/2006) passa à brincadeira 

infantil analisando-a sob o ponto de vista do ganho de prazer. Na análise da brincadeira de seu 

neto de um ano e meio Freud observa que o menino brincava de Fortsein
31

, desaparecimento 

e retorno de um carretel, ao mesmo tempo em que emitia as palavras For-da
32

 com uma 

expressão de interesse e satisfação. Freud enfatiza que a brincadeira era incansavelmente 

repetida, principalmente o primeiro ato, ―[...] embora o maior prazer estivesse sem dúvida 

vinculado ao segundo ato‖ (p. 141). Ou seja, a criança repetia a experiência de desprazer 

provocada pelo desaparecimento da mãe.  

 

Seu neto estaria representando simbolicamente, com a brincadeira, a alternância da 

ausência e presença da mãe, com a finalidade de dominar a angústia suscitada por sua 

ausência e esta experiência está ligada à renúncia pulsional. 

 

Relacionava-se com uma grande realização cultural dessa criança: a renúncia 

pulsional que ela conseguiu efetuar (renúncia à satisfação pulsional), por 
permitir a partida (Fortgehen) da mãe sem manifestar oposição. A criança se 

ressarcia dessa perda colocando em cena o desaparecimento e o retorno, 

utilizando para isso os objetos que ao seu alcance (FREUD, 1920/2006, p. 

142, grifo do autor). 

 

A cultura se constrói, segundo Freud, através da renúncia pulsional. Salientamos que 

Freud aborda o processo civilizatório desde os primórdios da construção da psicanálise, 

quando ele introduz a tese de que a cultura se constrói sobre a renúncia pulsional, ou seja, as 

                                                
31

 Segundo o tradutor, ter ido embora, estar longe (1920/2006, p 185). 
32 Segundo o tradutor For significa foi-se, foi embora e Da significa aí, está presente, está aí, está aqui 

(1920/1926, p. 185). 
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exigências e as reivindicações pulsionais, sexuais, do indivíduo são inconciliáveis com o 

processo civilizatório (FREUD, 1908/1974). O antagonismo entre o social e as exigências 

pulsionais se mantém mesmo em textos escritos após a construção do além do princípio do 

prazer e a este voltaremos quanto tratarmos da questão da pulsão de morte e da destrutividade 

em O Mal-Estar na civilização (1930/1974). 

 

Então, retornando à experiência da brincadeira infantil, Freud diz ainda que não se 

trata da obediência ao princípio de prazer, mas de um ganho de prazer de outra ordem: ―No 

caso aqui discutido o garoto só poderia estar repetindo uma vivência desagradável na forma 

de brincadeira porque um ganho de prazer de outra ordem, porém imediato, se vincula a essa 

repetição (FREUD, 1920/2006, p. 143). Por conseguinte, Freud fala de um ganho de prazer de 

outra ordem vinculado à repetição de uma vivência desagradável. Ele vê no Fort-da o 

fenômeno da repetição incessante, como uma tentativa de assimilação psíquica das 

experiências de desprazer, tal como no sonho da neurose traumática viu uma tentativa de 

elaboração, de dar sentido a uma experiência inassimilável. 

 

Na parte III, do texto de 1920, Freud focaliza também o fenômeno da transferência 

para explicar o além do princípio do prazer. A partir das suas observações clínicas no campo 

da relação transferencial, Freud percebe que algumas experiências da infância, tais como 

afetos, sentimentos e lembranças da infância se repetem, surgindo como impasse na relação 

analítica. Atribui esse fenômeno à compulsão à repetição, ao recalcado inconsciente, que o 

paciente repete na experiência analítica ―como se fosse uma vivência do presente [ao invés 

de] recordá-la como sendo um fragmento do passado‖ (FREUD, 1920/2006, p.144). O Eu, a 

serviço do princípio de prazer, resiste e ―procura evitar o desprazer que seria provocado pela 

liberação do recalcado‖ (p.144) através da compulsão à repetição. ―Trata-se de um desprazer 

que não contradiz o princípio do prazer, pois é ao mesmo tempo desprazer para um sistema e 

prazer para o outro‖ (p. 145). 

 

Todos esses fenômenos que se repetem, os sonhos dos neuróticos com situações 

desprazerosas, a brincadeira da criança que reproduz simbolicamente a ausência da mãe e a 

repetição na transferência, levam Freud a repensar a questão do princípio do prazer. E 

conclui: o que se repete é o desprazer. 
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Para explicar esse prazer de outra ordem, que não contradiz o princípio de prazer, 

Freud (1920/2006) diz no texto que está ―em busca da ação de tendências que estariam além 

do princípio do prazer‖ (p. 143) e já dá pistas de como seriam essas forças: ―mais arcaicas [... 

que] atuariam de forma independente do princípio do prazer‖ (p.143). Portanto, Freud admite 

a existência de tendências atuantes no aparelho psíquico que são independentes e antecedentes 

ao princípio do prazer. Nosso entendimento dessa afirmação é que podemos 

 

[...] supor uma função do aparelho que, sem todavia contradizer o princípio 

de prazer, é dele independente e parece mais originária que a meta de obter 
prazer e evitar desprazer. Está aí introduzida a hipótese de uma função mais 

arcaica que o próprio princípio de prazer, que existiria num momento 

anterior à sua instalação e, por que não, capaz de se colocar em andamento, à 

revelia deste, toda vez que determinada composição da mescla pulsional 
assim o exigir. O que na verdade Freud está propondo é uma situação de um 

fora do princípio de prazer, isto é, um funcionamento do aparelho que à 

primeira vista, e à luz do princípio de prazer, é incompreensível (PEREIRA, 
2006, p. 28-29). 

 

Surge, então, a questão freudiana que fazemos também nossa: ―como se estabelece a 

relação do princípio de prazer com a compulsão à repetição, que é a manifestação da força do 

recalcado‖? (FREUD, 1920/2006, p. 145). O que interessa a Freud (1920/2006), que é novo e, 

segundo ele impressionante, é que ―a compulsão à repetição também faz retornar certas 

experiências do passado que não incluem nenhuma possibilidade de prazer‖ (p.145-146), 

inclusive trata-se de ―uma compulsão à repetição (Wiederholungszwang) que ultrapassa o 

princípio do prazer‖ (p.148, grifo do autor). 

 

O fenômeno da compulsão à repetição opera como um eterno retorno do mesmo 

(FREUD, 1920/2006) e é exemplificado por Freud também nas relações pessoais que 

culminaram sempre com o mesmo desenlace:  

 

[...] benfeitores que depois de algum tempo são abandonados com rancor 

pelos seus protegidos [...], homens para os quais toda amizade termina com 

traição do amigo [e a] história daquela mulher que se casou sucessivamente 
com três homens que adoeceram pouco depois do casamento e de quem ela 

teve de cuidar até a morte (p. 147). 

 

O retorno do mesmo também é observado por Freud (1920/2006, p.148) nos ―sonhos que 

ocorrem na neurose traumática, como o impulso (Antrieb) da criança para a brincadeira‖.   

 

A explicação desse fenômeno surge a partir da observação de que 
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[...] muitas pessoas nos passam a impressão de estarem sendo, por assim 
dizer, perseguidas por um destino maligno, isto é, de haver algo de 

demoníaco em suas vidas. Desde o início a psicanálise considerou que esse 

destino fatal era quase que inteiramente preparado por elas mesmas e 
determinado por influências infantis precoces. A compulsão (Zwang) que se 

manifesta nesses casos não é diferente da compulsão à repetição 

(Wiederholungszwang) encontrada nos neuróticos [...] (FREUD, 1920-2006, 

p.147, grifo do autor).  

 

Portanto, Freud demonstra a compulsão como um destino fatal que se repete, o retorno 

sempre do mesmo na vida psíquica. 

 

Não foi apenas em 1920 que Freud tratou do tema da compulsão à repetição. Durante a 

produção de sua obra, a compulsão à repetição ocupa diferentes lugares. Em 1914, no texto 

Recordar, repetir e elaborar (1914/1974), este conceito passa a ter uma reflexão ligada ao 

âmbito da clínica, nos textos denominados por Freud de Artigos sobre a técnica. Nesse 

momento a repetição é analisada à luz da resistência: o paciente repete, sob transferência, o 

que não recorda. O que ele repete é um ―tipo especial de experiência que não pode recordar‖. 

(FREUD, 1914/1974, p. 195). Na primeira teoria pulsional, em 1915, a repetição é atrelada à 

pulsão sexual que, como uma força constante, insiste, repete e aparece sob a égide do 

princípio de prazer. 

 

No texto O estranho (1919/1974) o fenômeno da compulsão à repetição também é 

analisado sob a luz do além do princípio do prazer, como nos informa James Strachey 

(1920/2006). Ele diz que Freud 

 

[...] refere-se à compulsão à repetição como sendo um fenômeno 
apresentado no comportamento das crianças e no tratamento psicanalítico; 

sugere que essa compulsão é derivada da natureza mais íntima das pulsões e 

a declara suficientemente poderosa para desprezar o princípio de prazer. Não 
há, contudo, alusão às pulsões de morte (p.123, grifo do autor).  

 

Por conseguinte, Freud já se refere à compulsão à repetição como uma pulsão e a associa a 

fenômenos que não estão de acordo com o princípio do prazer. 

 

Em O Estranho (1919/1974) Freud realiza uma análise do tema do estranho – o 

assustador –, que provoca medo e horror, investigando, através da perspectiva psicanalítica 

este conceito da estética presente na obra de Hoffmann e em uma série de casos individuais. 



50 

 

 

 

Freud observa que ―a palavra heimlich não deixa de ser ambígua, mas pertence a dois 

conjuntos de ideias que, sem serem contraditórias, ainda assim são muito diferentes: por um 

lado significa o que é familiar e agradável e, por outro, o que está oculto e se mantém fora da 

vista‖ (p. 282, grifo do autor). 

 

Sua ênfase é no que chama de Unheimliche (estranho familiar) a impressão 

assustadora, estranha que ―é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de 

velho, e há muito familiar‖ (FREUD, 1919/1974, p. 277), operando para além da equação 

estranho = não familiar.  Essa impressão de estranheza surge na vida cotidiana e na criação 

estética quando certos complexos infantis recalcados são abruptamente despertados, ―pois 

esse estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na 

mente, e que somente se alienou desta através do processo de recalque‖ (Ibid., p.301).  Trata-

se do retorno do mesmo, um íntimo-estranho que retorna do recalcado provocando estranheza, 

relacionando, então, o estranho à compulsão à repetição. A irrupção desse íntimo – estranho 

parece ao sujeito como enigmático já que não produz uma recordação; produz o indizível, o 

inominável
33

. 

 

Em 1920, a compulsão à repetição assume o caráter central das discussões freudianas e 

é apresentada como sendo característica de uma pulsão. Segundo Freud (1920/2006): 

 

As manifestações da compulsão à repetição (Wiederholungszwanges) que 

descrevemos como típicas das primeiras atividades da vida psíquica infantil 

e do curso dos tratamentos psicanalíticos, não só exibem um caráter 
altamente pulsional (triebhaft), como também – quando se opõem ao 

princípio do prazer – apresentam até mesmo um caráter demoníaco (p. 159, 

grifo do autor). 

 

Essa experiência, de caráter demoníaco, é percebida como estranha ao mesmo tempo 

em que é percebida como a mais íntima do sujeito, porque se trata do inerente à ordem 

pulsional que, em oposição ao princípio do prazer, repete-se no cerne do funcionamento do 

psiquismo humano. A repetição é característica da pulsão, é ―a condição de possibilidade da 

pulsão, aquilo sem o qual ela não poderia se reproduzir uma vez extinto o seu ímpeto inicial, 

por descarga ou por outra via qualquer, como, por exemplo, a sublimação‖ (MEZAN, 1982, p. 

259), ou seja, a repetição é imprescindível para não extinguir a pulsão, mesmo quando 

                                                
33 Quando Lacan desenvolveu sua teoria sobre o registro do real define-o como indizível, inominável. A esse 

respeito ver adiante nota de rodapé nº 36 da p. 59. 



51 

 

 

 

alcançada a satisfação, como na sublimação. Nas palavras de Mezan (1982, p. 330), “A 

repetição é a condição de possibilidade da pulsão em geral”. 

 

Mas o que se repete? Segundo Kaufmann (1996, p. 448), a ―repetição envolve sempre 

o fracasso dessa tentativa de reencontrar, de fazer surgir das Ding (a Coisa), como diria 

Freud, o traço unário
34

 como o chama Lacan‖. Trata-se da repetição do fracasso da satisfação 

plena. Portanto, a compulsão à repetição se coloca além do princípio de prazer. 

 

Nessa altura Freud (1920/2006) se pergunta: ―mas, então, qual é a natureza entre o que 

é pulsional e a compulsão a repetir (Zwang zur Wiederholung)‖? (p. 160, grifo do autor).  Ele 

aponta, então, o que será daí por diante uma característica universal das pulsões:  

 

Uma pulsão seria, portanto, uma força impelente (Drang) interna ao 

organismo vivo que visa a restabelecer um estado anterior que o ser vivo 

precisou abandonar devido à influência de forças perturbadoras externas. 
Trata-se [...] da manifestação da inércia na vida orgânica [...] da natureza 

conservadora do ser vivo (p. 160, grifo do autor). 

 

Conclui que todo ser vivo morre, ou seja, ―retorna ao estado inorgânico devido a 

razões internas, então, podemos dizer que: O objetivo de toda vida é a morte‖ (FREUD, 

1920/2006, p. 161, grifo do autor). O inanimado é anterior à vida, portanto, justifica-se a 

existência de uma pulsão de morte. Esta pulsão de morte, agindo no organismo, o conduz para 

o estado inanimado e inorgânico, a um estado de esvaziamento total de excitações. Existiria, 

enfim, uma tendência da vida em direção à morte. A compulsão à repetição seria aquilo que, 

no vivo, mais se aproximaria da pulsão de morte.  

 

Mas como lembra-nos Laplanche, a compulsão à repetição e a pulsão de morte não são 

a mesma coisa. Freud aponta o fenômeno do automatismo da repetição associado à pulsão de 

morte sendo ela, segundo Laplanche e Pontalis (1991) uma forma de ligar a pulsão de morte. 

 

Embora esta ligação opere, afinal, em benefício do ego, Freud parece 

atribuir-lhe, no entanto uma significação própria, na medida em que vê nela 

o fundamento da compulsão à repetição ou em que faz desta, em última 
análise, a própria marca do pulsional (p. 271). 

 

                                                
34

 Lacan elaborou o conceito de traço unário a partir da noção de Freud, em Psicologia de grupo e análise do eu 

(1921/1974), de identificação com um traço único. Designa o ―significante em sua forma elementar e [...] explica 

a identificação simbólica do sujeito‖ (CHEMAMA, 1995, p. 216). 
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A compulsão à repetição seria, então, o que pode ligar a pulsão de morte, além de ser 

uma marca do pulsional. 

 

A tendência fundamental ao aparelho psíquico, a inércia, apresentada por Freud em O 

projeto para uma psicologia científica (1895-1950/19870 é retomada agora no Além do 

princípio do prazer (1920/2006) demonstrando o vislumbre que ele intuía da pulsão de morte, 

operador dessa tendência. No texto de 1920 a pulsão de morte irá tornar-se uma noção 

fundamental na psicanálise, pois se situa no âmago da dinâmica subjetiva. 

 

Esta conclusão levou Freud (1920/2006) à sua terceira teoria pulsional. Ele diz: 

―fomos levados a distinguir duas espécies de pulsões: aquelas que visam a conduzir a vida à 

morte e aquelas que estão continuamente almejando e realizando a renovação da vida, as 

pulsões sexuais‖ (p. 168), e as denomina como pulsão de vida e pulsão de morte. Ambas as 

pulsões, de vida e de morte, passam a ser os princípios gerais que regem o funcionamento da 

vida psíquica e, também, segundo Freud (1920/2006), de toda a vida orgânica, dos animais, 

das plantas e dos organismos unicelulares. 

 

Freud diz ainda, no texto de 1920, que vai dar mais um passo para tentar explicar os 

casos que parecem estar em contradição com o princípio de prazer. Ele se detém novamente 

na questão das flutuações nas quantidades de estímulo que afetam a via mental, chamando de 

―traumáticas as excitações externas que possuírem força suficiente para romper o escudo 

protetor‖ (FREUD, 1920/2006, p.153-155, grifo do autor). 

 

A noção de traumatismo apareceu muito cedo na obra freudiana, no início da 

psicanálise, entre 1890 e 1897, segundo Laplanche e Pontalis (1991, p. 523) que afirma que ―a 

etiologia da neurose é referida a experiências traumáticas passadas‖ e ligada à sedução 

precoce, a um abuso sexual real.  Mas no texto Meus pontos de vista sobre o papel 

desempenhado pela sexualidade no desenvolvimento das neuroses, Freud demonstra a 

mudança de ponto de vista em relação à importância das experiências traumáticas e fantasias 

inconscientes na infância. Ele abandona a teoria da sedução e passa a acreditar que o incidente 

sexual não havida acontecido, mas pertencia à fantasia de sedução que eram ―como tentativas 

de rechaçar lembranças da atividade sexual do próprio indivíduo (masturbação infantil)‖ 

(FREUD, 1906/1972, p. 286). 
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Chemama (1995, p. 220-221) define trauma como um ―evento inassimilável para o 

sujeito, geralmente de natureza sexual, e de tipo que pode parecer constituir uma condição 

determinante da neurose‖. Nesse mesmo sentido afirma Pereira (2006) que  

 

[...] o processo de subjetivação, o fazer-se sujeito, se dá pela presença 

estruturante do trauma. O trauma está implicado no processo de entrada na 

ordem do sexual, toda sexuação é por definição traumática, tomando-se 
traumática na acepção freudiana de um excesso de excitação que o aparelho-

a-ser não tem condições de representar. (PEREIRA, 2006, p. 22, grifo do 

autor). 

 

Freud utiliza-se do trauma, via neurose traumática, para explicar o excesso de 

excitação que ocorre no aparelho psíquico, que é contrário ao princípio de prazer. Esse 

excesso, não assimilável, insiste em comparecer via compulsão à repetição. O prazer e o 

desprazer na vida anímica  

 

[...] estão relacionados à quantidade de excitação presente e que não se 

encontra ligada. Escapa-se, assim, de uma ideia exclusivamente quantitativa, 
econômica: há uma diferença sutil entre a noção de excesso e a questão da 

não-ligação. O que ameaça o aparelho é a energia não-ligada (PEREIRA, 

2006, p. 27). 

 

Segundo Valas (2001, p. 25), ―Freud mostra como são complexas as relações entre a 

satisfação (Befriedigung), o prazer (Lust) e outras sensações que os excedem em força e em 

intensidade‖. Como já havíamos nos referido anteriormente, o uso de Freud do termo Genuss 

(gozo) no sentido de ―prazeres extremos, a alegria intensa, o júbilo, o êxtase ou a volúpia, [...] 

sublinha o seu caráter de excesso em relação ao princípio de prazer, cuja barreira é 

atravessada, nesses casos‖ (VALAS, 2001, p. 25).  

 

A solução que resta ao organismo, já que ―não é possível impedir que grandes 

quantidades de estímulos inundem o aparelho psíquico [...,] é tentar lidar com esse excesso de 

estímulos capturando-o e enlaçando-o (bilden) psiquicamente para poder então processá-lo‖. 

(FREUD, 1920/2006, p. 154, grifo do autor). Como vimos com Laplanche e Pontalis, a 

compulsão à repetição seria, então, o que pode ligar a pulsão de morte. ―Repete-se a imagem 

do trauma para dominar ao afluxo de energia por ele introduzido no psiquismo‖ (MEZAN, 

1982, p. 333). Mas já como já vimos anteriormente, a partir do das Ding de Freud, sempre 

haverá no psiquismo algo de não representável. 
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O domínio do pulsional excederá, sempre, o campo da representação, do 

psíquico propriamente, o que marca sua infinitude e indeterminação. O que 

resta corresponderá ao que de mais pulsional existe, essa pulsão de morte 
impedida de obter entrada no âmbito do psiquismo a não ser através de um 

enlace por Eros, que a dotaria de um sentido e de uma voz (PEREIRA, 2006, 

p. 23). 

 

Por conseguinte, a pulsão de vida liga aquilo que do pulsional não é passível de 

representação – a pulsão de morte.  

 

Freud (1919/1974) afirma que não existe, no Inconsciente, representação para a morte 

de si mesmo:  

 

É verdade que a afirmação Todos os homens são mortais é mostrada nos 

manuais de lógica como exemplo de uma proposição geral; mas nenhum ser 

humano realmente a compreende, e o nosso inconsciente tem tão pouco uso 
hoje, como sempre teve, para a ideia da sua própria mortalidade (p. 241, 

grifo do autor).  

 

No máximo representamos a morte do nosso semelhante. A nossa morte seria, 

portanto, irrepresentável, inconcebível. 

 

Para explicar a nova oposição, pulsão de vida e pulsão de morte, Freud (1920/2006) 

baseou-se em E. Hering, para quem haveria dois processos opostos em ação na substância 

viva, uma construtiva e outra demolidora. Segundo Freud (1920/2006): 

 

Devemos ousar identificar nessas duas orientações dos processos vitais as 
nossas duas moções pulsionais, as pulsões de vida e as pulsões de morte? 

Mas há outra coisa que não podemos ignorar: sem perceber, aportamos na 

filosofia de Schopenhauer, para quem a morte seria o resultado 

propriamente dito da vida e, nesse sentido, sua finalidade, enquanto a pulsão 
sexual seria a encarnação da vontade de viver (p. 171, grifo do autor). 

 

Quanto à energia da pulsão, a libido, segundo Freud (1920/2006, p. 172) ―a libido de 

nossa teoria sexual coincidiria com o Eros dos poetas e dos filósofos que mantém unido tudo 

o que é vivo‖. É preciso lembrar que, na primeira teoria pulsional, libido designava a energia 

da pulsão sexual, agora passa a ser usada genericamente como equivalente de pulsão de vida. 

  

No texto Esboço de psicanálise (1940/1975) Freud resume suas ideias principais sobre 

a teoria da pulsão:  
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Depois de muito hesitar e vacilar decidimos presumir a existência de apenas 
duas pulsões básicas, Eros e a pulsão destrutiva. (O contraste entre as 

pulsões de autopreservação e a preservação da espécie, assim como o 

contraste entre o amor do ego e o amor objetal, incidem dentro de Eros.) O 
objetivo da primeira dessas pulsões básicas é estabelecer unidades cada vez 

maiores e assim preservá-las – em resumo, unir; o objetivo do segundo, pelo 

contrário, é desfazer conexões e, assim, destruir coisas. No caso da pulsão 

destrutiva, podemos supor que seu objetivo final é levar o que é vivo a um 
estado inorgânico. Por essa razão, chamamo-lo também de pulsão de morte. 

Se presumirmos que as coisas vivas apareceram mais tarde que as 

inanimadas e delas se originaram, então a pulsão de morte se ajusta à 
fórmula que propusemos, a qual postula que pulsões tendem a retornar a um 

estado anterior (p. 173). 

 

Portanto, pulsão de vida, Eros é erótica e une, ao passo que Tânatos, a pulsão de 

morte, desagrega, é destrutiva.  

 

O surgimento da derradeira teoria das pulsões não implica, no entanto, uma rejeição 

ou abandono da teoria anterior. Segundo Chemama (1995), não há correspondência estrita 

entre a nova oposição pulsão de vida e pulsão de morte e as que Freud formulou 

anteriormente. Ele afirma que  

 

[...] seria possível dizer que as pulsões de vida reúnem uma parte das pulsões 

sexuais (a que permite a sobrevivência da espécie) e uma parte das pulsões 
do eu (a que visa à sobrevivência do indivíduo).  Por outro lado, uma face 

das pulsões sexuais (que coloca o indivíduo em perigo, por estar a serviço 

exclusivamente da espécie), das pulsões do eu (a que ameaça a espécie, 
porque privilegia o indivíduo) e das pulsões do objeto (a que preside a 

destruição do objeto, ao se assegurar de sua incorporação no seio do sujeito), 

de fato, uma face escondida, deve ser considerada como fazendo parte da 

pulsão de morte (CHEMAMA, 1995, p.180-181). 

 

Quanto ao princípio do funcionamento do aparelho psíquico, o princípio de prazer, à 

luz da nova teoria conceitual, podemos afirmar que este  

 

[...] consiste em reduzir a excitação e, portanto, a tensão do organismo ao 

menor possível. À primeira vista, é a busca da satisfação – o princípio de 

prazer – que submete o sujeito, pela descarga pulsional, a esse ponto de 
estiagem. Porém, Freud também viu nisso, fundamentalmente, a expressão 

da pulsão de morte, pois esse retorno ao ponto de partida, ao nível mínimo 

de excitação, de alguma forma, é o eco da tendência que leva o organismo a 
retornar às origens, a seu estado primordial de não-vida, isto é, á morte 

(CHEMAMA, 1995, p.181). 
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Para além do princípio de prazer há uma força, a pulsão de morte, que é mais 

originária, mais arcaica e mais pulsional que o princípio do prazer, e é esta que tende a reduzir 

a tensão do organismo, não o princípio do prazer. Aqui podemos identificar um problema: 

ambas as pulsões, a de vida e a de morte, buscam redução da tensão. Então, o que as 

diferencia?  

 

A resposta encontramos em Mezan, (1982):  

 

Este equívoco na conceitualização do Princípio do Prazer – como tendência 

ora reduzir a zero o nível de estimulação, ora a mantê-lo no mais baixo 

limite possível (o que evidentemente não é o mesmo) – data do Projeto de 
1895, e é reafirmado na abertura de Além do Princípio do Prazer. O texto de 

1924 começa por eliminar a equivocidade, distinguindo um Princípio de 

Nirvana referente ao primeiro aspecto e um Princípio do Prazer referente ao 

segundo. Enquanto o Princípio de Nirvana é a expressão da pulsão de morte, 
o Princípio do Prazer o é da libido, que mediante sua introdução conquistou, 

desta forma hipotética, um lugar ao lado da pulsão de morte na regulação 

dos processos da vida [referindo-se ao texto O Problema econômico do 
masoquismo, de 1924, p. 160] (p. 265, grifo do autor). 

 

Roudinesco e Plon (1998, p. 631) afirmam ainda sobre esta questão: ―a pulsão de 

morte tornou-se assim, o protótipo da pulsão na medida em que a especificidade pulsional 

reside nesse movimento regressivo de retorno a um estado anterior‖. Como para Freud o 

estado anterior à própria vida é o estado inorgânico, as pulsões buscariam, então, a volta a este 

estado. O alvo da vida seria a morte e as próprias pulsões do eu, que tem com objetivo a 

autoconservação, portanto, opondo-se à morte, seriam "pulsões parciais cuja função é 

assegurar ao organismo seu próprio caminho para a morte" (Freud, 1920/2006, p.162).  

Talvez por isso Lacan tenha afirmado que ―toda pulsão é virtualmente pulsão de morte‖ 

(1960b /1988, p.333). Retomaremos esta proposição lacaniana no próximo capítulo, tendo em 

vista que ela é fundamental nesta pesquisa. 

 

 Portanto, o ganho de prazer passa a ser secundário à meta das pulsões, já que o 

excesso de excitação pode acompanhar o prazer e uma descarga pode ser desprazerosa. O que 

gostaríamos de sublinhar é que as pulsões agora não são movidas pelo princípio de prazer; o 

que as motiva é um constante retorno para o estado inorgânico, cuja função é restabelecer um 

estado original, um estado de inércia, que é inerente à vida. 
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Para concluir o capítulo queremos enfatizar que Freud instaurou nos fundamentos das 

ações humanas o desprazer, a destrutividade e a agressão. Não se trata apenas do prazer, mas 

também do seu além – a pulsão de morte –, no funcionamento psíquico. 
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3 OS ELEMENTOS CENTRAIS DA NOÇÃO DE GOZO EM 

LACAN  

 

Pretendemos, neste capítulo, demonstrar os elementos centrais da noção de gozo na 

obra lacaniana, principalmente com ênfase nos 60, época em que o tema do gozo, adquire um 

valor conceitual na obra de Lacan, abordando, estritamente, o que concerne a esta noção com 

vistas ao nosso objeto de pesquisa: a noção de gozo no estudo de fenômenos sócio-culturais. 

Iremos também abordar o que denominamos de a passagem de Freud a Lacan, isto é, ao que 

da pulsão de morte freudiana resultou no conceito lacaniano de gozo. Inevitavelmente iremos 

abordar o vínculo entre gozo e pulsão com o intuito de conceituar o gozo além de proceder à 

diferenciação entre gozo, desejo e prazer. 

 

3.1 Primórdios do conceito  

 

No intuito de introduzir e contextualizar a produção do conceito de gozo ao longo do 

percurso lacaniano verificamos que diversos autores (MILLER, 1988; PIMENTA, 2007) 

realizaram uma periodização do ensino de Lacan. Entre elas, destacamos a periodização 

realizada por Pimenta (2007) em virtude de fazer referência ao conceito de gozo. O autor faz 

uma divisão de forma equivalente à divisão que se costuma fazer da obra de Freud – a 

primeira e segundo tópica. Ele divide a obra lacaniana em duas etapas: o campo da linguagem 

e o campo do gozo, mostrando que o conceito de gozo é central e é definido como um campo 

– chamado pelo próprio Lacan, no Seminário 17, de campo lacaniano. Pimenta (2007) 

contextualizando os movimentos da produção lacaniana afirma: 

 

Esses retornos [realizado por Lacan à obra de Freud] se dão inicialmente a 

partir do campo da linguagem
35

 e da primazia do significante, nos anos 50. 
Em seguida um segundo retorno se dá na década de 60, quando o furo na 

estrutura mostra que nem tudo é significante, momento em que Lacan 

começa então a elaborar o conceito de objeto a articulando-o com o das 

                                                

35 Lacan, a partir de Freud afirma que a psicanálise é uma experiência da palavra e a amplia para o campo da 
linguagem e isso o levará a linguística e ao conceito saussureano do significante. Mas Lacan vai fazer algumas 

transformações na teoria da linguística, principalmente dará um novo sentido ao significante, que terá primazia 

sobre o significado. O significante, para Lacan, ―é o som da palavra, o som esvaziado do significado‖ (QUINET, 

1998). 
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Ding de Freud, com o Agalma da filosofia grega e com A Coisa de 

Heidegger. O Seminário XVII vai marcar o terceiro retorno a Freud, com os 

quatro discursos, e a proposição do campo do gozo. Dois textos de Freud são 
principalmente tomados por Lacan nesse seu retorno: "Além do Princípio de 

prazer" e "O Mal-Estar na Cultura". Assim como em Freud a primeira tópica 

não anula a segunda, também em Lacan o campo do gozo não exclui o 

campo da linguagem (PIMENTA, 2007).  

  

O que depreendemos dessa afirmação é que o conceito pesquisado por nós não apenas 

é um conceito genuinamente lacaniano, como já afirmamos anteriormente, mas é um conceito 

que se torna baliza da obra de Lacan. 

 

Outra periodização – imaginário
36

, simbólico e real, a mais conhecida e utilizada pelos 

estudiosos da obra de Lacan –, foi realizada por Jacques-Alain Miller (1988) que divide o 

ensino de Lacan a partir desses três registros que se tornaram sua mola mestra. Esta divisão é 

realizada considerando uma lógica interna das teorizações lacanianas, segundo um critério 

teórico-histórico. 

 

Esses três registros foram delimitados por Lacan na aula de 14/01/75, mas ele credita 

sua construção a elaborações freudianas: 

 

Freud não tinha ideia do imaginário, do simbólico e do real. Mas apesar de 
tudo, tinha deles uma suspeita. A verdade é que eu pude extraí-los dele, com 

tempo, sem dúvida, e com paciência. Comecei pelo imaginário e depois 

                                                
36 Os registros imaginário, simbólico e real são descritos por Lacan como as três dimensões do registro psíquico 

nos seres falantes. Segundo Cesarotto (2005, p. 25), o imaginário pode ser concebido de duas maneiras: uma 

refere-se a uma ―ilusão de autonomia da consciência [e a outra tem a ver com] as representações e as imagens, as 

matérias-primas das identificações‖.  O imaginário corresponde, na teoria freudiana, ―ao plano do narcisismo, 

compreendendo a etapa intermediária entre o auto-erotismo, e as relações objetais da libido‖ (Ibid., p. 25). 

Segundo este autor é ―o lugar da cristalização de imagem do corpo, dando lugar à instalação da matriz do ego no 

psiquismo (Ibid, p. 25). O simbólico é o registro que  tem na  ―linguagem sua expressão mais concreta, regendo 

o sujeito do inconsciente. Ela é a causa e o efeito da cultura, onde a lei da palavra interdita o incesto e nos torna 

completamente diferentes dos animais‖ (Ibid., p. 25). Para o autor, ―nos trabalhos de Freud, a importância do 

simbólico pode ser encontrada nos textos que ilustram o funcionamento do inconsciente, onde a casuística prova 

a maneira como é estruturado, mas também naqueles outros que discorrem sobre o Complexo de Édipo, por ser a 
função do pai ligada a esse registro‖ (Ibid., 2005, p. 25, grifo do autor). O real, ultimo registro formulado por 

Lacan, ―é aludido pela negativa: seria aquilo que, carecendo de sentido, não pode ser simbolizado, nem integrado 

imaginariamente. Aquém ou além de qualquer limite, seria incontrolável e fora de cogitação‖ (Ibid., p. 25). 

Inscreve-se na estrutura como o que faz buraco resistindo à simbolização, portanto, é o sem-sentido, situado em 

um momento pré-simbólico. O real não é a realidade. O real está ligado às questões da diferença sexual e os 

problemas da repetição e da pulsão de morte. A categoria do gozo está ligada, essencialmente, ao registro do 

real. Quanto aos três registros, R.S.I., serão reorganizados por Lacan (1974-1975), como enlaçados através de 

um nó, o nó borromeano, transformado-se em algo real, portanto, o real no lugar central de amarração  desses 

registros.  
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disso tive que mastigar a história do simbólico com essa referência 

linguística, sobre a qual efetivamente não havia encontrado tudo o que me 

havia servido e acabei por lhes deduzir esse famoso real, sob a forma do nó 
(LACAN, 1974-1975). 

 

Lacan confere um lugar dominante em sua tópica a cada um desses registros em 

momentos diferentes de sua obra: ―A ordem das instâncias era então: S.I.R. Depois desta data 

[1970], ele construiu uma lógica diferente depositando a ênfase na primazia do real (e, 

portanto, da psicose), em detrimento dos outros dois elementos. S.I.R. transformou-se em 

R.S.I‖ (ROUDINESCO, 1998, p. 715). Esse deslocamento para a primazia do real implicou 

reordenamento dos conceitos de sujeito e objeto, designado como objeto a
37

, que será 

vinculado ao conceito de gozo. A categoria de gozo está ligada, essencialmente, ao registro do 

real e torna-se central em seu ensino. 

 

Mas isso não significa a exclusão do campo da linguagem em seu ensino. Tal como a 

primeira tópica freudiana não exclui a segunda, a inserção de outros registros, o simbólico e o 

real, não exclui a referência ao imaginário na obra lacaniana, conforme se pode observar 

durante todo o ensino de Lacan. 

 

Demonstrar os momentos de distintos posicionamentos da obra lacaniana apenas pelo 

viés cronológico tem causado controvérsias entre autores. Podemos verificar esta divergência 

entre Pimenta (2007), que introduz o campo do gozo no centro da obra lacaniana a partir do 

seminário O Avesso da Psicanálise, de 1970, e Miller (1988) que o introduz no seminário 

Mais ainda, de 1972. Inclusive, pensamos que é impossível realizar uma demarcação 

cronológica estrita dos momentos do aparecimento dos conceitos, das mudanças de 

paradigmas, porque eles, muitas vezes, surgem como noção sem ainda serem formalizados ou 

explicitados.  Mas esta não é uma questão que pretendemos solucionar nessa pesquisa, 

portanto, nos referiremos a ambas as periodizações sempre que nos for conveniente para 

esclarecer o conceito de gozo. 

 

Sobre o processo de construção teórica lacaniana, é mister esclarecer que ao fazer uma 

releitura de Freud, Lacan concebe os conceitos através de saberes teóricos contemporâneos, 

                                                
37

 Segundo Roudinesco e Plon (1998) o objeto (pequeno) a, foi introduzido por ―Lacan, em 1960, para designar 

o objeto desejado pelo sujeito e que se furta a ele a ponto de não ser representável, ou de se tornar um ‗resto não 

simbolizável‘‖ (p.551).  O objeto a é definido também como mais-de-gozar no Seminário 17 (1969-1970/1992). 
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tais como a linguística, a lógica, entre outros, aos quais Freud, evidentemente, não teve acesso 

e, por isso, o psicanalista francês pôde propor novas soluções epistemológicas para alguns 

fenômenos, conceitos e questões psicanalíticas. Nesse sentido, quando nomeia o campo do 

gozo como o campo lacaniano parece querer demonstrar que tal conceito é próprio de sua 

construção.  

 

Ao iniciar a releitura de Freud a partir dos textos sobre o inconsciente, Lacan o faz 

tendo o significante como eixo principal de sua teoria, mas foi somente quando percebeu, no 

início da década de 60, que nem tudo é significante, demarcando que há um furo na estrutura, 

o que o levou ao campo do gozo e, posteriormente, situando-o na categoria do real; o que nos 

interessa nesta pesquisa. 

 

Vejamos, então, como Lacan produz a noção de gozo.  

 

As referências ao termo gozo nos primeiros anos do ensino de Lacan são dispersas e 

centram-se em torno do desejo. Portanto, vamos privilegiar os momentos em que este termo 

toma um valor conceitual nos anos 60 e, consequentemente, se diferencia em relação ao 

conceito de desejo e de prazer. É nesse momento que o real torna-se central em seu ensino. 

 

Lacan utilizava o vocábulo, eventualmente, no sentido freudiano, portando o sentido 

de caráter excessivo de prazer (VALAS, 2001; BRAUNSTEIN, 2007). Nesse caso, o gozo é 

usado para referir-se a certas situações de júbilo ou êxtase, de grande alegria e de prazer 

extremo, mas ainda não associado ao desprazer. Braunstein (2007, p. 15) afirma que 

―encontramos o gozo como equivalente do júbilo, e o júbilo encontrando seu paradigma no 

reconhecimento no espelho
38

 da imagem unificada de si mesmo, [...]‖. 

 

Isto ocorre, ―sobretudo, depois da guerra, depois de 1945, [quando Lacan] faz do 

imaginário a dimensão própria da experiência analítica‖ (MILLER, 1988, p. 15). 

Exemplificamos esta etapa com uma frase lacaniana retirada do texto Introdução teórica às 

funções da psicanálise em criminologia onde ele diz: 

                                                
38 O Estádio do espelho é uma expressão elaborada por Lacan, em 1936, em seu artigo A família, que designa 

―um momento psíquico e ontológico da evolução humana, situado entre os primeiros seis e dezoito meses de 

vida, durante o qual a criança antecipa o domínio sobre sua unidade corporal através de uma identificação com a 

imagem do semelhante e da percepção de sua própria imagem num espelho‖ (ROUDINESCO E PLON, p. 194). 

Esse momento é responsável pelo aparecimento do narcisismo e da assunção do Eu. 
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Pela confissão que recebemos do neurótico, ou do perverso sobre o gozo 
inefável que eles obtêm ao se perderem na imagem fascinante, podemos 

avaliar o poder de um hedonismo que nos introduzirá nas relações ambíguas 

da realidade com o prazer (LACAN, 1950/1985, p. 150). 

 

O termo gozo é concebido, então, nesse período, como uma totalização imaginária da 

satisfação. Ainda não se percebe a diferenciação entre gozo e prazer, mas, o gozo já porta o 

sentido de excesso, sem ser associado ao mais além do prazer. 

 

A referência ao imaginário seguirá até 1953, ano da apresentação de Lacan, no 

Congresso de Roma, com o texto Função e campo da fala e da linguagem na psicanálise 

(1953/1988) conhecido como o Discurso de Roma. No Discurso, o autor estava preocupado 

com os desvios da técnica da psicanálise e interessado em ―reconduzir a experiência 

psicanalítica à fala e à linguagem‖ (LACAN, 1953/1988, p. 153), além de afirmar as 

consequências dessa proposição para a teoria e técnica da psicanálise. Nessa época, o registro 

simbólico passa a ser a dimensão essencial quando o ensino lacaniano centrou-se em torno 

dos textos de Freud sobre o inconsciente (MILLER, 1988). Os conceitos-chave desse período 

são desejo, alienação e significante; o eixo do ensino de Lacan centra-se em torno da palavra 

– ―essa maldição redentora sem a qual não haveria sujeito
39

, nem desejo, nem mundo‖ 

(BRAUSTEIN, 2007, p. 15). Situado em uma perspectiva estruturalista, a ênfase de Lacan era 

na determinação do grande Outro
40

. 

 

Em toda década de 50 e boa parte da década 60, Lacan desenvolveu suas teses 

situando a psicanálise no campo da linguagem e na relação com a fala, demonstrando a 

originalidade da condição do desejo do homem como um elemento essencial da experiência 

humana, que emerge na linguagem, revelando-se inconscientemente. Nesse período, segundo 

Valas (2001), a referência ao gozo é dispersa e centrada em torno do desejo.  

 

O termo gozo no ensino de Lacan aparece em muitos momentos da obra lacaniana 

influenciado por Hegel, a partir da dialética do senhor e do escravo, na tentativa de separar 

desejo e gozo, em diversos seminários – 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17. ―Isso é o que mais insiste em 

                                                
39 Uma nova concepção do sujeito é formulada por Lacan, diferenciando-o da pessoa.   Este é definido como 

dividido pelo significante: ―um significante é o que representa o sujeito para um outro significante. É a própria 

estrutura,  o sonho, lapso e chiste, de todas as formações do inconsciente. É também aquela que explica a divisão 

originária do sujeito‖ (1960b/1988, p. 325). 
40 Grande Outro, definido na p. 12.  
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todos os seminários de Lacan: a explicação de gozo a partir da dialética hegeliana‖ (LEITE, 

2008).  

 

Vamos passar agora, brevemente, à noção de desejo para Lacan com o intuito de 

delimitar a noção de gozo, seguindo as indicações de Braunstein. Para este autor ―definir o 

gozo como conceito é distingui-lo em seu valor diacrítico diferencial nessa dupla articulação 

com o prazer e com o desejo‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p.16). Já vimos que Freud colocou no 

cerne das ações humanas o prazer, o desejo e o além do prazer. Da afirmação de Braunstein 

podemos depreender que o gozo diferencia-se do prazer e do desejo. Portanto, esta 

diferenciação será fundamental nesta pesquisa. O campo do prazer e do desejo na visão 

freudiana já foi, por nós, desenvolvido. Vamos, então, ver como Lacan constrói as noções de 

desejo e de prazer, o que nos levará a diferenciá-los do conceito de gozo.  

 

Lacan teve duas fontes para produzir sua concepção de desejo, inclusive propôs uma 

conciliação entre as duas. A primeira fundada na teoria dos sonhos, o Wunsch
41

 freudiano, a 

segunda na filosofia de Hegel, fundamentada na Begierde
42

. Segundo Roudinesco & Plon 

(1998, p. 147) Lacan ―estabeleceu um elo entre o desejo baseado no reconhecimento (ou 

desejo do desejo do outro) [noção chave hegeliana] e o desejo inconsciente (realização de 

desejo no sentido freudiano)‖. Para produzir a noção de desejo, como também o fez com a 

noção de gozo, é na filosofia de Hegel que Lacan se inspira. 

 

Lacan define, no texto Função e campo da fala e da linguagem na psicanálise 

(1953/1988), o desejo como desejo de reconhecimento a partir da Fenomenologia do espírito, 

de Hegel, que comporta a noção chave de luta de reconhecimento. A esse respeito ele diz: 

―Mas o próprio desejo, para ser satisfeito no homem, exige ser reconhecido, pelo acordo da 

fala ou pela luta de prestígio, no símbolo ou no imaginário‖ (LACAN, 1953/1988, p.144). 

 

Para que o reconhecimento ocorra é preciso um outro, um semelhante: ―Eu me 

reconheço a partir de um outro, que serve de suporte para o meu desejo; isso quer dizer que eu 

o tomo como objeto do meu desejo, negando-o como consciência‖ (VALAS, 2001, p. 14). Se 

                                                
41 ―[...] voto ou anseio, sem ideia de cobiça ou reconhecimento de si através do outro e do outro através de si 

mesmo‖ (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 146). 
42

 ―Significa apetite, tendência ou concupiscência, termos pelos quais se expressa a relação de si com a 

consciência‖ (VALAS,2001, p. 15). 
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este é negado na consciência é inconsciente. Portanto, nesse momento, para Lacan o desejo do 

homem é o desejo de um outro, ou seja, é o desejo de se fazer reconhecer no desejo do Outro, 

na palavra que lhe é dirigida. 

 

Retomando o que foi apresentado sobre o desejo no primeiro capítulo, relembramos 

que é no encontro do humano com o próximo que se instaura o desejo e este se origina na 

experiência de satisfação. Essa experiência de satisfação busca eliminar a tensão interna 

provocada por um estado de necessidade, que instaura a relação do humano com o semelhante 

e, a partir dessa experiência, com o desejo. O desejo se instaura na relação com o Outro e se 

coloca para o sujeito sempre insatisfeito e inatingível, como já vimos com Freud, porque o 

objeto é desde sempre perdido.  

 

Lacan introduziu ao lado do desejo, a noção de demanda, que o auxiliou na explicação 

dessa relação entre desejo e necessidade, pois a demanda é o que impede o desejo de ser 

reduzido à necessidade: ―[...] lá onde se trata do desejo, encontramos na sua irredutibilidade à 

demanda a mola mesma do que impede igualmente de reduzi-lo à necessidade‖ (LACAN, 

1958/1988, p. 287).  

 

Os humanos dependem, para satisfação de suas necessidades, de outros humanos e, 

por isso, ficam sujeitos à demanda que dirigem ao Outro. A esse respeito diz Lacan: 

 

O desejo esboça na margem em que a demanda se destaca da necessidade: 

essa margem sendo aquela que a demanda, cujo apelo só pode ser 

incondicional no lugar do Outro, abre sob a forma do defeito possível que aí 

pode trazer a necessidade, por não ter a satisfação universal (LACAN, 
1960/1988, p. 296). 

 

As satisfações das necessidades passam, então, a ficar na dependência da demanda que 

é dirigida ao Outro. No seminário As formações do Inconsciente, na aula de 09/04/58, Lacan 

diz sobre isso que: “Primitivamente a criança em sua impotência, se encontra dependendo da 

demanda, quer dizer da palavra do Outro que modifica, reestrutura, aliena profundamente a 

natureza de seu desejo‖ (LACAN, 1957-1958). 

 

Pelo fato de que a relação entre os homens é atravessada pela linguagem, quando o 

sujeito demanda está em busca de algo além da necessidade, busca no Outro o 

reconhecimento de seu ser de sujeito, de seu desejo, através da palavra que lhe é dirigida e 
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que retorna a partir do lugar do Outro. Para Lacan (1959-1960/1988, p. 353), ―É na medida 

em que a demanda está para além e para aquém de si mesma que, ao se articular com o 

significante, ela demanda sempre outra coisa‖.  

 

O Outro, para Lacan, não é somente o outro
43

 com letra minúscula, o semelhante, mas 

o grande Outro, como letra maiúscula, o lugar do código, o Outro como linguagem. Este 

Outro, ao responder à demanda também transmite o seu desejo implícito no objeto. Por 

exemplo, o alimento, objeto da necessidade, que aplaca a fome, que pode ser aceito ou 

rejeitado, passa a portar um valor simbólico trazendo o valor do desejo de quem o oferece e o 

valor de resposta de quem o demandou. 

 

Lacan chega, então, a seu célebre aforismo ―[...] o desejo do homem é o desejo do 

Outro [...]‖ (1960/ 1988, p. 297), marcando que o desejo não é mais o desejo do semelhante, 

mas do Outro, tesouro de significantes, já que este é veiculado na linguagem. Só podemos 

formulá-lo através de uma demanda, pois ele é impossível de ser apreendido em palavras. O 

desejo transcende a necessidade e ―somente pode se fazer reconhecer alienando-se no 

significante, no Outro como lugar do código e da Lei
44

‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 150). 

 

 O desejo está alienado na demanda, mas não é redutível a ela. Ele é veiculado na 

palavra através da cadeia metonímica, relaciona-se sempre com algo para além da demanda, 

pois o desejo é sempre desejo de Outra coisa. Logo, o desejo é sempre sinônimo de falta. É 

assim que Lacan concebe ―a indestrutibilidade do desejo inconsciente‖ (1957/1988, p. 249). 

  

A partir dos textos freudianos sobre o inconsciente, Lacan verificou que há um vínculo 

entre o desejo e a palavra, mudança esta que provocou uma alteração ―na árvore conceitual da 

psicanálise‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 160). Uma vez que o sujeito é dividido pelo 

significante e submetido às leis da linguagem, ele deseja. Diz Lacan: ―vemos aqui o nó 

estreito do desejo com a Lei‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p. 217). Portanto, o desejo é 

consubstancial às Leis da linguagem.  

 

                                                
43 O outro com letra minúscula, o semelhante, vem do autre em francês, e Lacan usa o signo a para nomeá-lo. 
44

 Lei e lei, maiúscula e minúscula, ―remetem uma à ordem da natureza e a outra ao registro simbólico. A lei do 

prazer é o fundamento, orgânico diríamos, da Lei (BRAUNSTEIN, 2007, p. 31), que é simbólica, Lei da 

linguagem, do Outro. 
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A castração rege o desejo: "A castração quer dizer que é preciso que o gozo seja 

recusado para que ela possa ser atingida sobre a escala invertida da lei do desejo" (1960/1988, 

p. 310), afirma Lacan. O gozo sendo recusado passa-se, então, a desejar, por submissão à Lei 

da castração
45

. 

 

Para Lacan é a Lei da palavra que interdita o incesto, tornando-nos, a partir de então, 

seres desejantes. Todo o desenvolvimento feito em torno dessa questão, sobretudo os 

complexos de Édipo e de Castração, levará Lacan a desenvolver sua teoria sobre a função do 

pai e da linguagem na dinâmica psíquica. 

 

Nesse momento de sua obra, Lacan não consegue dar conta da sexualidade, da 

satisfação pulsional, na sua relação necessidade, com a demanda e com o desejo. Ele vai 

começar desenvolver essa relação a partir do momento em que passa a conceituar o falo
46

, 

conceito este que será o pivô da economia do desejo.  

 

Nos anos 60, Lacan faz uma contraposição da noção de gozo em relação ao desejo e o 

gozo começa a tomar sua forma, destacando-se do desejo. Ele afirma: só há gozo nos seres 

falantes. Queremos enfatizar que nessa nova formulação lacaniana, não se trata, para Lacan, 

de abandonar o conceito de desejo, mas de definir e separar deste o conceito de gozo, além de 

promover a ―noção de gozo um lugar central na reflexão analítica [e anunciar] que a 

originalidade da condição do desejo do homem se implicava em outra dimensão diferente, em 

outro pólo, contraposto ao desejo, que é o gozo (BRAUNSTEIN, 2007, p. 16). 

 

No Seminário 5, As formações do Inconsciente, na aula de 05 de março de 1958, 

Lacan propôs a bipolaridade entre gozo e desejo, afirmando que é preciso distinguir o desejo, 

do que está em ―outro pólo de nosso discurso de hoje. Ela se chama gozo‖ (1957-1958). Para 

Lacan o desejo é uma defesa: ―defesa de ultrapassar um limite no gozo‖ (LACAN, 

1960b/1988, p. 308). O desejo está do lado da Lei, como já demonstramos anteriormente, e 

                                                
45 O complexo de castração é, segundo Freud, ―o conjunto das consequências subjetivas, principalmente 
inconscientes, determinadas pela ameaça de castração, no homem e pela ausência de pênis na mulher‖ 

(CHEMAMA, 1995, p. 30) e, para Lacan, o ―conjunto dessas mesmas consequências, enquanto determinadas 

pela submissão do sujeito ao significante‖ (CHEMAMA, p. 30). Lacan define a castração como uma operação 

simbólica sobre um objeto imaginário, o falo, efetuada por um agente, o pai real. Segundo Gerbase (2007), pode-

se dizer isso de outra maneira: ―a linguagem não torna possível dizer tudo, o que no léxico de Freud se denomina 

castração, e, no de Lacan, Nome-do-pai, função de interdição‖ (p. 44).  
46

 Segundo Roudinesco e Plon (1998) Lacan faz do Falo o próprio significante do desejo, tratando-se de um 

conceito que diz respeito à assunção pelo homem do seu sexo. A esse respeito ver Lacan em A significação do 

Falo (1958/1988). 
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funciona como uma barreira contra o gozo, barreira para não ultrapassar um limite. Neste 

sentido, o desejo está no princípio de uma transgressão da Lei e é o que dá a possibilidade ao 

sujeito do acesso ao gozo. Ele também o coloca no princípio da transgressão: ―Dizer que o 

Outro é a lei ou que o gozo enquanto proibido é a mesma coisa‖ (LACAN,1961-1962). 

 

 Portanto, para o que nos interessa nesta pesquisa, até o momento queremos sublinhar 

que o desejo, oposto ao gozo, funciona como barreira a este, além de ser, ao mesmo tempo, o 

que possibilita o acesso ao gozo. Com o gozo negado passa-se, então, a desejar. 

 

O gozo para Lacan (1960/1988) ―é proibido àquele que fala como tal, ou ainda ele não 

pode ser dito senão entre linhas para quem quer que seja o sujeito da Lei, posto que a Lei se 

funda sobre essa interdição mesma‖. (1960/1988, p. 304-305). O gozo sendo proibido ao 

sujeito falante não é consubstancial à lei. Portanto, pólos opostos: O desejo do lado da lei – ―a 

castração [...] rege o desejo‖  LACAN, 1960/1988, p. 310) –, e o gozo proibido ao ser falante. 

  

Quanto ao fato do gozo ser barrado ao sujeito queremos ainda introduzir uma 

afirmação de Lacan do texto Subversão do sujeito, sobre o prazer, outro ponto que nos leva à 

diferenciação de gozo. Sobre isso ele afirma: 

 

[...] não é a ela [a Lei] mesma que barra o acesso do sujeito ao gozo, ela 

somente faz de uma barreira quase natural um sujeito barrado. Pois é o 
prazer que traz ao gozo seus limites, o prazer como ligação da vida, 

incoerente, até que uma outra, e esta não contestável, interdição se levanta 

dessa regulação descoberta por Freud como processo primário e pertinente 

lei do prazer (LACAN, 1960b/1988, p. 305). 

 

Não vimos, com Freud, que o prazer mantém guarda sobre os estímulos provindos de 

fora e, principalmente, mantém guarda contra os aumentos de estimulação provindos de 

dentro do organismo? Pensamos que essa formulação freudiana é a base de Lacan no que se 

refere à barreira do gozo pelo prazer, fundamentação que ele mantém em 1966, quando se 

pergunta: 

 

O que se diz do prazer? Que ele é a excitação mínima, aquilo que faz 
desaparecer a tensão, tempera-a ao máximo, ou seja, então, que é aquilo que 

nos pára necessariamente a um ponto de distanciamento, de distância 

bastante respeitosa do gozo (LACAN, 1966/2001, p. 12). 
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O princípio do prazer é uma barreira ao gozo, já que ele é a excitação mínima. O 

princípio do prazer é homeostático e o gozo não, o gozo é o além do prazer, a tensão, o 

excesso de excitação. Portanto, ―duas leis em oposição ao gozo: a lei do prazer e a Lei da 

castração e do desejo‖ (BRAUSNTEIN, 2007, p.31-32).  

 

Retomando ainda a bipolaridade gozo/desejo Lacan evoca: ―o desejo vem do Outro, e 

o gozo está do lado da Coisa, como o desejo está do lado do Outro‖ (1964/1985, p. 832, 

tradução nossa), referindo-se ao Outro da linguagem e à Coisa como ―aquilo do real que 

padece do significante‖ (1959-1960/1988, p. 157). Portanto, o desejo do lado da linguagem 

pode ser veiculado na linguagem através da demanda, apesar de não se realizar, já o gozo está 

do lado do real, não pode ser dito, o que padece do significante, não pode ser apreendido pelas 

palavras.  

  

Para diferenciar um pouco mais gozo do desejo vamos relacioná-los agora à 

satisfação. 

 

O gozo, na sua vinculação ao desejo, poderíamos dizer dele que estaria representado 

nas diferentes satisfações que um sujeito falante pode experimentar na busca de um objeto 

desejado. O objeto pode causar o desejo, mas não o satisfazer, porque o que desejamos é 

anular a falta, ao passo que o gozo nos atira para o excesso sem limite. A satisfação, segundo 

Valas (2001, p. 16), trata-se de uma ―satisfação do ser, a partir de então insaciável, e não de 

uma saciedade do desejo no encontro com um objeto que poderia satisfazê-lo‖. O sujeito 

sempre se dirige ao objeto que ele supõe que o completaria para restaurar uma condição de 

gozo pleno, experimentada na alucinação primeira, na sua relação com das Ding, mas o que 

ele encontra é a falta, a perda de gozo.  

 

É preciso também afirmar que o desejo e gozo, juntos, são uma tentativa lacaniana de 

elaborar o conceito freudiano de pulsão, pois ―a pulsão é o próprio da demanda que provoca o 

desvanecimento do sujeito ($◊D) 
47

, ela, a pulsão, tropeça no impossível de sua realização. A 

                                                
47 Lacan utilizou-se de matemas durante o seu ensino para formalizar os conceitos. O matema ($◊D) é o matema 

da demanda, que se apresenta na fórmula da pulsão, que está desde sempre inserida na economia da linguagem. 

O $ é a notação escolhida por Lacan para designar o sujeito barrado, a punção, o signo ◊, designa todas as 

relações possíveis, exceto a igualdade, e o D é a demanda.  
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falta é estrutural; está inscrita no Outro a que a demanda se dirige S(Α )
48

‖ (BRAUNSTEIN, 

2007, p.63). Tudo isso está devidamente colocado no grado do desejo
49

. 

 

O sujeito endereça sua demanda a um Outro, mas o objeto é inacessível, porque está 

desde sempre perdido, portanto não há objeto que o satisfaça. Daí, o circuito da pulsão e, por 

isso, Lacan, no Seminário 8 (1960-1961/1992), explica a demanda como demanda de amor, já 

que ela esta além do objeto, ela inclui o dom do Outro, o dom do amor, buscando no seu apelo 

ao Outro uma satisfação que não ocorrerá na forma que é demandada. 

 

Depreendemos até aqui que o gozo para Lacan, distingue-se do desejo e do prazer. O 

desejo está atrelado à falta, é indestrutível e, portanto, sempre insatisfeito. Está veiculado pela 

demanda, submete-se às Leis da linguagem, e funciona como uma barreira ao gozo. Desse 

modo, o gozo é o oposto ao desejo, é proibido ao ser falante, surgindo nas entrelinhas do 

discurso. O gozo é um excesso que o prazer impõe limites. Gozo do lado da Coisa, desejo do 

lado do Outro.  

 

É preciso acrescentar ainda outro ponto fundamental a respeito do gozo, para 

diferenciá-lo um pouco mais do desejo, agora retirado do texto Subversão do Sujeito 

(1960/1988, p.303): "o gozo é próprio do ser, cuja falta tornaria vão o universo‖, afirma 

Lacan. O significante está do lado do sujeito e o desejo do lado do Outro. O gozo está do lado 

do real, do lado da Coisa, das Ding.  

 

Coloca-se novamente a antinomia entre o gozo primeiro, gozo do ser, e a 

palavra como vinda do Outro e consagrada ao Outro, obriga à renuncia ao 

gozo e dá em troca o prazer e bloqueia o gozo do ser, exigindo que este seja 

encaminhado e desencaminhado pelas vias do pensar (BRAUNSTEIN, 
2007, p. 64). 

 

Antes de continuar a conceitualização de gozo consideramos interessante situar as 

fontes de inspiração que levaram Lacan a circunscrever este conceito. Segundo Braunstein 

(2007), as fontes foram o direito e a medicina, esta, à luz de uma reflexão sobre o apego à 

doença e, no campo do direito, a partir de uma reflexão sobre gozo e usufruto. 

                                                
48

 O matema S(Α ) designa o significante da falta no Outro, o significante barrado. ―Desse modo, acrescenta 

uma outra dimensão a esse lugar do A, mostrando que, como lugar, ele não se sustenta, porque ali há uma falha, 

um furo, uma perda. Ao barrar a letra que designa o lugar do simbólico, barra igualmente o simbólico. Assim, 

ressalta este aspecto essencial à função da linguagem‖ (TEIXEIRA, 2001, p. 36). 
49 Ver o grafo do desejo no texto Subversão do sujeito (1960/1988, p. 300). 
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Sobre estas fontes o autor diz: 

 

Temos de admitir que jouissance chega a Lacan por um caminho inesperado 

que é o direito: Lacan se nutre com a filosofia do direito de Hegel, na qual 

aparece o Genuss, o gozo, como algo que é subjetivo, particular, impossível 
de compartilhar inacessível ao entendimento e oposto ao desejo que resulta 

de uma reconhecimento recíproco de duas consciências e que é objetivo, 

universal, sujeito à legislação [...].  
Mas não é só do direito. Também a medicina e o que a psicanálise descobre 

nela atuam como fonte de inspiração para a promoção lacaniana do conceito 

de gozo. [...] Mas foi em uma ocasião bastante posterior, em 1966, falando 
de Psicanálise e medicina, que ele recordou a experiência banal do médico 

obrigado a constatar vez ou outra que, sob a aparência da demanda de cura, 

esconde-se com frequência um apego à doença que derrota sem perdão os 

progressos que a técnica põe ao alcance do médico (BRAUNSTEIN, 2007, 
p. 16-18, grifo do autor).  

 

Lacan toma o termo gozo de empréstimo do discurso jurídico. Isso, podemos ver em 

sua afirmação no seminário A lógica da fantasia (1966-1967), quando realiza a precisão 

semântica da palavra depois de tê-la introduzida como conceito no Seminário da Ética: 

 

Não é mais que um exemplo, mas não é de nenhuma maneira por azar que 

esta palavra nos apresenta estes paradoxos; seguramente jouissance não 

havia sido abordada pela primeira vez no Robert, podem igualmente estudar 
a palavra no Littré. Verão aí que seu emprego mais legítimo varia desde a 

vertente que indica a etimologia que a liga a júbilo, a de posse, do que se 

dispõe. O gozo de um título, este termo significa algum título jurídico ou 
algum papel que representa um valor de bolsa, ter o gozo de algo, os 

dividendos, por exemplo, é poder cedê-los. O signo da posição é poder 

dispensar. Gozar de, é outra coisa que gozar (1966-1967, aula de 31 de 

maio, grifo do autor, inédito). 

 

Ressalto que, nessa afirmação de Lacan, que ele está referindo-se a usufruto no sentido 

de gozar de, e que ele diferencia de simplesmente gozar. Essa escolha do termo usufruto do 

Direito, identificamos que ainda se mantém em um dos últimos seminários de Lacan, o 

Seminário 20 (1973/1982).  

 

Lacan retira o termo usufruto da ―teoria do direito (proibições) e da moral (deveres), 

[pois a essência] do direito é repartir, distribuir e retribuir o gozo‖ (VALAS, 2001, p. 8), 

sendo que esta teoria firmou-se como reguladora dos gozos dos corpos.  
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Quem usufrui, usufrui de algo, de um objeto que se desfruta como objeto de 

apropriação. O direito de gozar de um bem que pertence a um terceiro. 

 

Pode-se gozar legitimamente apenas daquilo que se possui e para possuí-lo 

plenamente é necessário que o outro renuncie às suas pretensões sobre esse 

objeto. Aqui se encontram e confluem rapidamente as teorias do direito e da 
psicanálise. Coloca-se desde um primeiro momento a questão fundamental 

da primeira propriedade de cada sujeito, seu corpo, e as relações deste corpo 

com o corpo do outro tal como estão asseguradas por um certo discurso ou 
vínculo social (BRAUSNTEIN, 2007, p. 17). 

 

Logo, as questões do gozo decidem-se também nos vínculos sociais. Isto é o que o 

direito mostra: ―a regulação das restrições impostas ao gozo dos corpos. É, em outras 

palavras, o contrato social [...]. O que é lícito fazer e até onde se pode chegar com o próprio 

corpo e com os demais [...]. Tema, como se vê, das barreiras ao gozo‖ (BRAUSNTEIN, 2007, 

p. 18).  

 

Para o que nos interessa até aqui queremos destacar que o gozo no sentido de usufruto 

porta dois sentidos: a de vivência subjetiva do gozo de algo e a ideia da regulação do gozo dos 

corpos através do campo social. 

 

Julgamos esclarecedora a afirmação de Rabinovich (1989 p. 11) ao expressar ―[...] 

essa metáfora jurídica do gozo – o gozar de um bem – [...] metáfora cuja relação com O Mal-

estar na civilização e A ética da psicanálise não pode escapar a nenhum leitor de Freud e 

Lacan‖, tendo em vista que estes são textos fundamentais em nossa pesquisa. No Seminário 

da Ética (1959-60/1988), Lacan mostra que se trata de usufruir de um objeto, do objeto da 

pulsão, que ele nomeia das Ding, o objeto para sempre perdido, que se quer reencontrar e que 

jamais poderá ser encontrado. Em o Mal-estar (1930/1974, p. 133), trata-se de usufruir do 

próximo como objeto, ―satisfazer sobre ele sua agressividade, utilizá-lo sexualmente sem o 

seu consentimento, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo‖. 

 

Quanto a outra fonte de inspiração lacaniana do conceito de gozo, a medicina, Lacan 

recordando a experiência do médico no texto Psicanálise e Medicina (1966/2001), retoma a 

diferença entre o corpo para a medicina e o corpo para a psicanálise, acrescentando a este 

corpo o gozo e o desejo. 
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Nessa conferência, Lacan (1966/2001) considera duas balizas que confluem para uma 

dimensão ética: a primeira, a demanda do doente ao médico e a segunda, o lugar do gozo do 

corpo. Ambas chegam ao médico, da mesma forma que chegam ao psicanalista, mas não 

serão tratados da mesma maneira. 

 

Referindo-se à primeira baliza, Lacan afirma que sob a aparência de demanda de cura, 

pelo paciente, às vezes os médicos se deparam com o apego à doença e apesar de dispor, via 

ciência, de um ―numero infinito de agentes terapêuticos novos, químicos ou biológicos‖ 

(LACAN, 1966/2001, p. 10) fracassam em suas intervenções que objetivam a boa saúde. 

Freud (1937/1975), esclarecendo a luz da reação terapêutica negativa, indicava que nem 

sempre os pacientes desejavam livrar-se dos seus sintomas, dos seus sofrimentos, e explicava 

esse fenômeno como efeito da pulsão de morte. 

 

A segunda baliza refere-se ao gozo do corpo. Lacan (1966/2001, p. 11) afirma que 

―um corpo é algo feito para gozar, gozar de si mesmo‖. Essa articulação, gozo e corpo, é 

realizada no ponto em que aparece a dor, o sofrimento que a doença comporta: ―há 

incontestavelmente gozo no nível em que começa a aparecer a dor e nós sabemos que é 

somente nesse nível de dor que pode se experimentar toda uma dimensão do organismo que 

de outra forma fica velada‖ (LACAN, 1966/2001, p. 12). O gozo é ligado, não somente, à dor, 

ao desprazer experimentado no corpo, mas, sobretudo que se localiza no além do princípio do 

prazer. Essa é, então, outra diferença com o desejo, que define sua relação com o sujeito e não 

com o corpo. 

 

Valas explica esta definição de Lacan através da relação com a linguagem e o desejo:  

 

O significante detém o gozo; e se se pode falar de sujeito do desejo que 

depende de suas representações, em contrapartida, não há sujeito do gozo, 

porque, no gozo, que só pode ser sentido pelo corpo, só o corpo pode gozar, 

e que um corpo, aliás, é feito para gozar (VALAS, 2001, p. 35). 

 

Retomamos novamente Lacan quando realizava a relação prazer/gozo onde introduz 

também a relação com o corpo:  

 

O que se diz do prazer? Que ele é a excitação mínima, aquilo que faz 

desaparecer a tensão, tempera-a ao máximo, ou seja, então, que é aquilo que 

nos pára necessariamente a um ponto de distanciamento, de distância 
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bastante respeitosa do gozo. Porque aquilo que chamo gozo, no sentido em 

que o corpo experimenta, é sempre da ordem da tensão, do forçamento, do 

gasto, até mesmo da proeza (LACAN, 1966/2001, p. 12). 

 

Além disso, para Lacan o prazer pode servir de barreira ao gozo, já que é a excitação 

mínima. O prazer é homeostático e o gozo não: o gozo é o além do prazer que o corpo 

experimenta.  

 

Portanto, retomando Lacan (1966/2001), o gozo é ―da ordem da tensão, do 

forçamento, do gasto, até mesmo da proeza‖, o excesso no corpo onde aparece a dor e sua 

dimensão velada. O gozo é uma inércia que mostra que ele esta colado ao corpo, diz respeito a 

um sujeito e seu corpo, os excessos que o corpo experimenta, além do prazer. Diferentemente 

da medicina, que se vê ―dividida entre as metas do prazer e do gozo e, normalmente assume 

sem crítica a demanda que se lhe formula: a de colocar barreiras ao gozo, ignorando-o como 

dimensão corporal da subjetividade‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 19), à psicanálise interessa o 

gozo, escutar o que o sujeito tem a dizer sobre a perturbação do corpo causada pelo gozo. 

 

O queremos destacar ainda que esta acepção lacaniana do gozo do corpo será mantida 

por toda sua obra. O gozo, esta ligado à dor em excesso, traz riscos ao sujeito porque implica 

sofrimento, portanto, liga-se ao masoquismo originário, à pulsão de morte. 

 

3.2 Da satisfação da pulsão ao gozo 

 

Vamos agora realizar um percurso que abordará o vínculo entre gozo e pulsão com o 

intuito de diferenciá-lo um pouco mais do desejo e do prazer. 

 

Pela primeira vez Lacan irá definir o gozo, a partir do Seminário 7, A ética da 

psicanálise (1959-1960/1988), momento em que este passa a ter um estatuto propriamente 

lacaniano.  

 

Para Miller A ética da psicanálise (1959-1960/1988) tem como tema: 

 

[...] uma pergunta sobre o conceito freudiano de prazer, evocando suas 
raízes antigas, aristotélicas, a fim de valorizar a inovação freudiana, que 

consiste em apontar o que ultrapassa os limites do prazer. E de maneira 
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notável, enfática, Lacan dá ao que ultrapassa esses limites o nome de gozo 

(MILLER, 2005, p. 121, grifo do autor).  

  

Buscamos no próprio Lacan algumas referências que mostram que este autor chegou 

ao conceito de gozo a partir do campo delimitado por Freud como pulsão de morte: ―[...] 

desprazer, que não quer dizer outra coisa senão gozo‖ (1969-1970/1992, p. 73) ou quando diz 

mais explicitamente na aula do dia 31 de maio: ―é, com efeito, exigível que o termo gozo seja 

proferido como distinto do prazer, constituindo o mais além‖ (LACAN, 1966-1967), e 

também quando afirma: ―pois o caminho para a morte – é disso que se trata, é um discurso 

sobre o masoquismo – o caminho para a morte nada mais é do que aquilo que se chama gozo 

(1969-1970/1992, p. 16) A proposição de Lacan é clara: o gozo é o além do prazer, como já 

dissemos, portanto, então, está originalmente ligado à pulsão de morte. 

 

O gozo, para Lacan, é o gozo de Tânatos, da pulsão de morte, que se expressa num 

movimento compulsivo, repetitivo, ligado à busca sempre fracassada do objeto da pulsão. 

Repete-se a falha. O termo gozo condensa, portanto, a falta – a busca fracassada –, e a ilusão 

da completude que se traduz nessa busca interminável do sujeito, e que Freud chama de além 

do princípio do prazer. 

 

Assim, o gozo em Lacan corresponde ao que Freud descreve como além do princípio 

do prazer e seus correlatos, o masoquismo original, a compulsão à repetição, a pulsão de 

destruição e agressiva, todos avatares da pulsão de morte. 

  

O que ainda gostaríamos de apontar a esse respeito é que há, em Freud, no texto Além 

do princípio do prazer (1920/2006) uma oposição externa entre as pulsões de vida e as 

pulsões de morte; de um lado as pulsões de vida e, de outro as de morte, que podem às vezes 

fusionar-se. Já para Lacan, a antinomia é interna e, por isso, ele emprega uma única palavra – 

gozo –, que inclui simultaneamente a satisfação e a insatisfação, o prazer e o além do prazer.  

 

Vamos ver, então, o que poderemos avançar na temática do gozo a partir do Seminário 

7, A ética da Psicanálise, onde Lacan (1959-1960/1988), como já antecipamos, vai definir 

conceito de gozo e o faz como satisfação da pulsão: 

 

Problema do gozo, visto que ele se encontra como que soterrado num campo 

central, com aspectos de inacessibilidade, de obstáculo e de opacidade, num 
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campo cingido por uma barreira que torna seu acesso mais do que difícil ao 

sujeito, inacessível, talvez, uma vez que o gozo se apresenta não pura e 

simplesmente como a satisfação de uma necessidade (besoin), mas como a 
satisfação de uma pulsão, no sentido em que esse termo necessita a 

elaboração complexa que tento aqui articular para vocês (LACAN, 1959-

1960/1988, p. 256, grifo do autor). 

 

Portanto, existe uma solidariedade entre os conceitos de gozo e pulsão.  

 

Já vimos que o gozo para Lacan é ligado à pulsão de morte, mas quando ele fala que é 

uma satisfação da pulsão será que é mesmo a pulsão de morte a que ele está se referindo nesse 

seminário? Nesse caso, o que seria o gozo como satisfação da pulsão de morte? Todas as 

citações que utilizamos anteriormente, para demonstrar a associação gozo e pulsão de morte 

foram retiradas de outros seminários, de um momento mais avançado do ensino de Lacan, 

produzidos posteriormente aos anos 60. 

 

Passaremos então à analise e discussão dessa definição lacaniana, da qual queremos 

enfatizar três aspectos: o primeiro é que o gozo porta um caráter de inacessibilidade, de 

opacidade, é barrado ao sujeito; o segundo é que o gozo se apresenta como satisfação da 

pulsão e o terceiro é que Lacan diz que, no sentido de satisfação da pulsão, o gozo necessita 

de uma elaboração mais complexa. 

 

O primeiro aspecto será abordado mais adiante, quando falarmos da oposição gozo e 

interdição ao tratarmos do paradoxo do gozo no Seminário 7. O segundo aspecto requer uma 

reflexão: como pensar o gozo como satisfação da pulsão se Freud diz que a pulsão não se 

satisfaz? O terceiro, nos parece, será onde Lacan irá situar a resposta dessa pergunta que nos 

formulamos. 

 

Para esclarecer esta questão recorremos a Braunstein (2007) que empreende uma 

reflexão intitulada O gozo (não) é a satisfação de uma pulsão. À primeira vista esse título 

pode apontar para três vias: o gozo é a satisfação da pulsão; o gozo não é a satisfação da 

pulsão e, por fim, o gozo é, simultaneamente, a satisfação e a insatisfação da pulsão. Vejamos 

o que o autor desenvolve sobre esse paradoxo. 

 

Segundo Braunstein (2007) alguns autores cometem o equívoco de levar a definição 

lacaniana de gozo como satisfação de uma pulsão ao absoluto como uma verdade quase 
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irrefutável. Para o autor, é necessário realizar uma precisão dessa afirmação lacaniana ―para 

não ficar com a falsa ideia de que a pulsão é compatível com a satisfação‖ (BRAUNSTEIN, 

2007, p. 59), pois esta é uma ideia anti-freudiana. 

 

Fundamentando sua proposição, Braunstein recorre à Freud relembrando a teoria da 

pulsão: o que se satisfaz é a necessidade e não a pulsão, que é mítica, indeterminada, é 

 

[...] uma força constante, uma exigência imposta ao psiquismo por sua 

ligação com o corporal que estimula além de qualquer domesticação 
possível, sempre para frente. A pulsão não se satisfaz, insiste, repete-se, 

tende a um branco que sempre falha [...] (BRAUNSTEIN, 2007, p. 59-60, 

grifo do autor). 

 

Apesar de Freud afirmar, em Pulsões e suas vicissitudes (1915/1974), que a meta da 

pulsão é a satisfação, sabemos que ele também diz que a pulsão insiste, é uma força constante, 

portanto, não se extingue. ―[...] seu objetivo não se alcança com a saciedade, com a paz 

(Friede) de sua satisfação (Befriedgung), mas com o relançamento da flecha, sempre tenso o 

arco de sua aspiração‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 60, grifo do autor).  De acordo com Freud a 

satisfação da pulsão se produz no percurso de sua fonte à sua meta, ela se satisfaz 

indiretamente. Portanto, conclui Braunstein (2007) a partir de Freud: a ―meta (Ziel) é uma 

aspiração‖ (p. 60, grifo do autor) e não a satisfação. Não se trata, portanto, de satisfação 

acabada, mas de gozo porque o efeito não é de apaziguamento, a-paz-ziguamento, de paz, mas 

sim de tensão, excesso, que retorna, repete. 

 

A pulsão não é, pois, algo que se satisfaz e dá acesso ao gozo, mas sim, 

essencialmente, uma aspiração de gozo que fracassa por ter que reconhecer o 

Outro e pagar-lhe com a quota gozosa que ele exige a título de aluguel pela 
residência que oferece. Em seu fundamento a pulsão é destrutiva e não 

apaziguável (BRAUNSTEIN, 2007, p. 66, grifo do autor). 

 

Braunstein recorre, para dissipar esse equívoco, ao que Lacan chama de elaboração 

mais complexa sobre o gozo, o terceiro ponto que sublinhamos na definição lacaniana de 

gozo. Braunstein (2007) diz que o gozo não é satisfação de uma pulsão, mas uma satisfação 

em um sentido muito particular – a satisfação da pulsão de morte, introduzindo a dimensão de 

uma satisfação pulsional em seu caráter real. Podemos identificar em Lacan onde o autor se 

baseia para realizar essa afirmação: 
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A pulsão, propriamente dita, é algo muito mais complexo, como vocês 

puderam ouvir da última vez, para aquele que a aborda de maneira aplicada 

tentando compreender o que Freud articula sobre ela. Não é redutível à 
complexidade da tendência entendida em seu sentido mais amplo, no sentido 

do energético. Ela comporta uma dimensão histórica, quanto à qual teremos 

de nos dar conta de seu verdadeiro alcance. 

Essa dimensão se marca pela insistência com que ela se apresenta, uma vez 
que ela se refere a algo memorável porque memorizado. A rememoração, a 

historização é coextensiva ao funcionamento da pulsão no que se chama de 

psiquismo humano. É igualmente lá que se agrava, que entra no registro da 
experiência, a destruição (LACAN, 1959-1960/1988, p. 256, grifo nosso). 

 

Não se trata de uma satisfação da pulsão sexual, da pulsão de vida, mas da pulsão de 

morte; trata-se de uma satisfação que inclui o desprazer, a destruição. Uma satisfação que 

comporta a insatisfação da pulsão, de uma satisfação sempre limitada ―que não é aquela em 

que se pensa, em princípio, quando se fala em geral de pulsão, muito menos, é a satisfação de 

toda e qualquer pulsão, de uma Trieb indefinida no conjunto pulsional‖ (BRAUNSTEIN, 

2007, p. 60). Portanto, também no Seminário 7, quando Lacan define o gozo o faz como 

satisfação da pulsão de morte. 

 

Nesse ponto podemos apontar outra distinção entre gozo e desejo. No gozo há uma 

dimensão da satisfação pulsional, da pulsão de morte, já o desejo é, essencialmente, 

insatisfeito, com vimos com Freud, no capítulo 1 dessa dissertação, o desejo é indestrutível.  

 

Lacan também se baseou na satisfação freudiana, a Befriedingung, mas diferenciando-

se dela para construir sua noção de gozo, como podemos ver nas formulações de Freud sobre 

o sintoma que, ao mesmo tempo, busca o prazer e o desprazer. Este tipo de satisfação inclui, 

em si mesmo, seu próprio inverso, a insatisfação. Com a noção de gozo, Lacan oferece-nos 

uma só palavra para designar a satisfação e a insatisfação que também se expressa no sintoma. 

Por conseguinte, o essencial é que o sujeito não pode gozar sem padecer. E, padecendo, goza! 

 

Só é possível supormos outra forma de satisfação na tendência à repetição da pulsão 

de morte, que comporta uma satisfação além do prazer, o prazer na dor e no desprazer. Há 

uma hiância entre a satisfação almejada e a satisfação alcançada. Esta hiância, a perda de 

gozo, é o que leva à repetição, que leva a repetir um prazer de outra ordem que o prazer 

sexual, demonstrando aí a solidariedade entre os conceitos de gozo, corpo e pulsão. 
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Diz Lacan (1959-1960/1988) que ―Trieb não está longe desse campo de das Ding” (p. 

144-145), já que o que governa o caminho do nosso prazer não é nenhum Bem supremo, mas 

das Ding, que não se atinge, se contorna. ―Para além de um certo limite de nosso prazer, 

estamos no que diz respeito ao que das Ding recepta, numa posição inteiramente enigmática, 

pois não há regra ética que faça mediação entre nosso prazer e sua regra real‖ (LACAN, 

1959-1960/1988, p. 121, grifo do autor). A pulsão se dirige à das Ding, em decorrência de sua 

natureza, que Freud assinalou como tendo seu alvo inibido, por conseguinte, não cessa em se 

orientar em direção à Coisa, mítica, impossível de ser representada.  

 

O gozo, no seminário A ética da psicanálise, ―é correlato à Coisa e da sua função na 

economia subjetiva‖ (VALAS, 2001, p. 30). Segundo Valas, 

 

[...] a Coisa (das Ding) vem em lugar do objeto primeiro perdido de sempre, 

que o sujeito, na sua busca desejante procura encontrar, a partir de 

coordenadas de prazer ou de desprazer, registradas no inconsciente sob a 
forma de traços mnêmicos que Lacan traduz em termos de significantes. No 

lugar da Coisa inacessível, o sujeito apenas encontra objetos substitutos, que 

são os objetos da fantasia, que mascaram a dimensão da Coisa. Esse vazio 

no centro do sistema do sujeito, essa perda, resulta a posteriori da 
constituição do aparelho psíquico. A Coisa só existe a partir da incidência do 

significante no real; ela é uma criação do significante, um codificação 

linguística primeira do irrepresentável e do impronunciável (VALAS, 
2001,p. 30). 

 

Portanto, a questão do gozo é inseparável de problematização lacaniana acerca da linguagem. 

Logo, o gozo, o real, é o impossível, porque indizível pelo discurso
50

.  

 

Isso posto, podemos afirmar, com Lacan no Seminário 7 (1959-1960/1988), que se 

trata do real que impulsiona a experiência humana a ir para além do princípio do prazer: 

―Quando se avança na direção desse vazio central, dado que é, até agora, sob essa forma que 

se apresenta para nós o acesso ao gozo, [...]‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p. 246). Por 

conseguinte, só temos acesso ao gozo porque há o das Ding. A verdadeira satisfação 

pulsional, que Lacan propõe como vivência de gozo, está fora do que é simbolizado – da 

ordem do impossível –, pois algo não é apreensível pelo significante, o real; mas deixa uma 

marca, que se busca, que se retorna a ela em busca da vivência de satisfação. Mas Lacan 

coloca aí uma impossibilidade dessa experiência de satisfação dar certo. O desejo anima, 

então, a busca desse objeto irremediavelmente perdido. Mas, não o reencontrando, torna a 

                                                
50 A noção de discurso foi introduzida na nota de rodapé nº 1 da p. 11.   
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desejar e só encontra a falta, que leva o sujeito a desejar novamente. O gozo é esse 

movimento de recuperação, a expressão da própria pulsão de morte, a repetição. Vimos com 

Freud, que a vida é o conjunto de forças que resiste à morte, ao gozo, se opõe à que ele, ao 

gozo como tendência a algo que nunca alcançará – a completude. O gozo, então, é o gozo da 

pulsão de morte. 

 

Vimos, até agora que Lacan refere-se ao que diz respeito à distribuição de prazer no 

corpo demonstrando que há um limite, o limite da Coisa, inacessível e, ao mesmo tempo, 

estranha e íntima.  

 

Queremos também discutir e analisar o que Lacan chama de o paradoxo do gozo por 

entendermos que este nos levará ainda mais à explicitação do conceito de gozo, na sua 

diferenciação com o desejo. Esse paradoxo também nos ajudará a esclarecer o primeiro dos 

aspectos que levantei a respeito da definição lacaniana sobre o gozo: a relação do gozo e a 

interdição. 

 

Para circunscrever o paradoxo do gozo o autor vai introduzir a relação existente entre 

gozo e lei, através das teses de Freud sobre o mito primitivo do assassinato do pai e da origem 

da cultura, no texto Totem e Tabu
51

.  

 

Para que algo da ordem da lei seja então veiculado, é preciso que passe pelo 

caminho traçado pelo drama primordial articulado em Totem e tabu, ou seja, 

o assassinato do pai e suas consequências, assassinato, na origem da cultura 
(LACAN, 1959-1960/1988, p. 216, grifo do autor). 

 

Nesse mito, como já dissemos, Freud (1913/1974) declara que na origem da 

humanidade havia uma horda primitiva cujo macho dominante gozava de todas as mulheres. 

Ele introduz, com isso, o que Lacan chamará de um gozo absoluto, ilimitado. Essa figura 

mítica, temível e onipotente, o pai da horda primordial, que exercia o direito de vida e morte 

                                                
51 Freud (1913/1974), no texto Totem e Tabu, discorre sobre a origem da cultura através do mito primitivo do 

assassinato do pai. Nesse mito Freud declara que na origem da humanidade havia uma horda primitiva cujo 

macho dominante gozava de todas as mulheres. Essa figura mítica, temível e onipotente, o pai da horda 

primordial, que exercia o direito de vida e morte sobre os outros machos, é morto por seus filhos que querem ter 

acesso a essas mulheres. Freud traça mitologicamente a passagem da natureza à cultura, momento em que a 

humanidade se separa da animalidade.  É o assassinato do pai primitivo – gozador -, que funda a civilização 

através da lei de interdição do incesto. 
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sobre os outros machos, é morto por seus filhos que querem ter acesso a essas mulheres, ou 

seja, usufruir delas como o pai o fazia. Depois do assassinato do pai, ao contrário do que se 

esperava, o gozo ilimitado é proibido aos filhos. Com isso instaura-se a Lei e estes sofrem a 

interdição definitiva do incesto. Antes da interdição só há sexualidade anárquica. Lacan 

conclui que (1959-1960/1988, p. 217) ―o mito da origem da Lei se encarna no assassinato do 

pai‖.  

 

Freud formulou o complexo de Édipo em torno da figura paterna e da castração 

organizados em torno da Lei da proibição do incesto. Lacan (1969-1960/1988) afirma que a 

Lei do incesto  

 

[...] situa-se com tal no nível da relação inconsciente com das Ding, a Coisa. 

O desejo pela mãe não poderia ser satisfeito pois ele é o fim, o término, a 
abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estrutura mais 

profundamente o inconsciente do homem (p. 87, grifo do autor). 

 

Freud traça mitologicamente a passagem da natureza à cultura, momento em que a 

humanidade se separa da animalidade.  É o assassinato do pai primitivo – gozador –, que 

funda a civilização através da lei de interdição do incesto, introduzindo o que Lacan chama de 

o pai Edipiano
52

.  Lacan, através do mito do Totem e Tabu, nesse momento, associa-o ao gozo 

originário e às ―leis (de interdição do incesto, leis da exogamia, lei do supereu), vindo 

completar o mito edipiano, que é o desejo e a Lei‖ (VALAS, 2001, p. 38). Então, cultura e 

natureza se opõem, ou seja, na humanidade a natureza foi substituída pela cultura, pois é ―na 

ordem da cultura que a lei se exerce‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p. 87). 

 

Assim, para Lacan, trata-se de um paradoxo, o paradoxo do gozo: a morte do pai não 

abre a via para o gozo ilimitado que sua presença interditava; agora, este ato, reforça a 

interdição: 

 

[...] que não apenas o assassinato do pai não abre a via para o gozo que sua 

presença era suposta interditar, mas ele reforça sua interdição. Tudo está ai, 

e é justamente isso, tanto no fato quanto na explicação, a falha. O obstáculo 
sendo exterminado sob a forma do assassinato, nem por isso o gozo deixa de 

                                                
52 O pai Edipiano refere-se para Lacan ao pai simbólico mas para este autor a teoria sobre o pai ―não se reduz ao 

pai simbólico. O pai é uma construção textual que Lacan designa como Nome do Pai, que conjuga a instância 

significante do pai simbólico, a figura do pai imaginário e o pai como real. Essa triplicidade, imaginária, real e 

simbólica do pai, é acrescida de outra triplicidade, a do pai como nome, lei e voz [...]‖ (VALAS, 2001, p. 100). 

Ver mais a esse respeito na nota 34 do livro As dimensões do gozo de Patrick Valas (2001, p. 100). 
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permanecer interditado e, ainda mais, essa interdição é reforçada (LACAN, 

1959-1960/1988, p. 216).  

 

Lacan (1959-1960/1988, p.217) afirma que ―o mito do assassinato do pai é justamente 

o mito de um tempo para o qual Deus está morto‖. Desde o Seminário 2 (1954-1955/1985, p. 

165) que ele dizia que ―nós analista sabemos [que] se Deus não existir, então absolutamente 

mais nada é permitido‖ e manterá essa posição muito tempo depois, como podemos constatar 

também no Seminário 17, O avesso da psicanálise (1969-1970/1992). 

 

Nesse ponto, Lacan introduz uma associação entre gozo e transgressão e Lei. A Lei, ao 

mesmo tempo em que cria obstáculo ao gozo, demarca sua transgressão, lá onde se situa o 

gozo: 

 

[...] nesse ponto que chegamos à formula de que uma transgressão é 

necessária para aceder a esse gozo, e que – para reencontrarmos são Paulo – 

é muito precisamente para isso que serve a Lei. A transgressão no sentido do 
gozo só se efetiva apoiando-se no princípio contrário, sob as formas da Lei. 

(LACAN, 1959-1960/1988, p. 217). 

 

O autor serve-se ainda de São Paulo e suas reflexões sobre o pecado para realizar a 

associação entre Lei e transgressão:  

 

Se as vias para o gozo têm, nelas mesmas, algo que se amortece, que tende a 

ser impraticável, é a interdição que lhe serve, por assim dizer, de veículo 
utilitário, de tanque para sair desses círculos que trazem sempre o homem, 

sem saber o que fazer, para a rotina de uma satisfação curta e tripudiada. Foi 

preciso que o pecado tivesse a lei, para que ele, diz são Paulo, se tivesse 
tornado [...] desmesuradamente pecador (LACAN, 1959-1960/1988, p. 217). 

 

Por conseguinte, a interdição é o veículo para que se possa gozar através da 

transgressão. A transgressão pode ser meio de gozo, mas não é o que dá acesso a ele. Só há 

gozo se houver pecado. 

 

Goza-se na transgressão. No momento em que se instaura a lei a transgressão tornará 

possível um gozo. O que é proibido, interditado, é cobiçado. 

 

É a Lei a Coisa [das Ding]? De modo algum. Mas eu não conheci a Coisa 

senão pela Lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a Lei não 
dissesse – Não cobiçarás. Foi a coisa, portanto, que, aproveitando-se da 

ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as 
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concupiscências; porque sem a Lei a Coisa estava morta. Quando eu estava 

sem a Lei eu vivia; mas sobrevindo o mandamento, a Coisa recobrou vida, e 

eu morri. Assim o mandamento que me devia dar a vida, conduziu-me à 
morte. Por que a Coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-

me, e por ele fez-me desejo de morte (LACAN, 1959-1960/1988, p. 106, 

grifo nosso).  

 

Apesar de delimitarmos nosso objetivo de pesquisar as produções lacanianas sobre o 

gozo acerca dos anos 60, gostaríamos de esclarecer brevemente dois aspectos referentes ao 

conceito de gozo, reformulados por Lacan no final desse período e no início dos anos 70, 

quando ele delimita o campo do gozo. O primeiro aspecto refere-se à questão do gozo e do 

mito do Totem e Tabu, o segundo aspecto refere-se à questão do gozo e do excesso. Ambos os 

aspectos foram retirados do Seminário 17 O Avesso da psicanálise (1969-1970/ 1992). 

 

Quando Lacan retoma novamente o mito do Totem e Tabu, no Seminário 17 (1969-

1970/1992) ele afirma o que já estava prefigurado no Seminário 7 – a chave do gozo –: ―o 

assassinato do pai é condição do gozo‖ (p. 113), equivalendo o pai morto, o pai do Totem e 

Tabu, ao gozo: ―que o pai morto seja o gozo, isto se apresenta a nós como sinal do próprio 

impossível‖ (1969-1970/1992, p. 116) – o real –, afirma Lacan, situando-o para além do mito 

do Édipo, como um operador estrutural. Além de completar que pai real é ―nada mais que um 

efeito de linguagem, e não outro real‖ (1969-1970/1992, p. 120).  

 

Lacan retira da figura do pai totêmico freudiano o lugar de castrador que ele havia 

dado no Seminário 7.  Para ele, agora é a linguagem que determina a castração, o próprio pai é 

castrado e, pela linguagem, pode transmití-la ao filho: ―a castração é a operação real 

introduzida pela incidência do significante, seja ele qual for, na relação do sexo‖ (1969-

1970/1992, p. 121). A castração está, agora, situada mais além do Édipo, [...] como 

impossibilidade lógica posta para todo ser de fala (TEIXEIRA, 2001, p. 106).  

 

Esta posição Lacan irá manter durante toda sua obra. Ou seja, ele situa o gozo 

impossível, mítico, da ordem do real, cujo exemplo é o pai da horda primitiva do Totem e 

Tabu, o pai morto, a quem nada falta, que podemos equivaler ao gozo do das Ding, o fora-do-

simbolizado, o gozo absoluto que havia introduzido no Seminário 7.  
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É preciso aqui apontar a semelhança entre das Ding e o objeto a
53

, o mais-de-gozar
54

, 

o gozo que Lacan formaliza no Seminário 17 O avesso da psicanálise (1969-1970/1992): em 

ambos não há significante para nomeá-los e estão situados no limite, um gozo original, quase 

antes da linguagem.  

 

Sobre o segundo aspecto, a relação gozo e excesso gostaríamos de destacar que Lacan 

articula o gozo à transgressão, no Seminário 7, no sentido da tensão que ultrapassa um limite. 

Mas não se trata transgressão da Lei, e sim transgressão do princípio do prazer, o além do 

prazer. Lacan (1969-1970/1992, p. 44) diz que ―o gozo o transborda [o princípio do prazer], e 

o que o princípio do prazer mantém é o limite em relação ao gozo‖. Logo, o excesso é situado 

no sentido do além do prazer e não no sentido da transgressão da lei de interdição do incesto.  

   

Recorremos também a Miller para esclarecer a questão do excesso. Este afirma na 

 

Ética da psicanálise, ligar o gozo ao excesso pressupõe que a ordem 
simbólica, o significante, possa moderar o gozo, domesticá-lo, reduzi-lo, 

encadeá-lo e regulá-lo precisamente pelo viés de sua representação 

significante, ou seja pelo falo como representação significante da pulsão. 

Embora, por um lado, o gozo consinta, há, contudo, um resto que não se 
deixa temperar pela representação significante (MILLER, 2005, p. 122, grifo 

do autor).  

 

Há de um lado o gozo submetido às Leis da linguagem que Lacan, posteriormente, vai 

nomear de gozo fálico, e, de outro, o gozo fora-da-linguagem, o excesso de gozo que escapa à 

linguagem. Há um resto de gozo que não é apreendido pelo significante, mas que Lacan ainda 

supõe no Seminário 7 que se possa domesticá-lo pelo significante, o que mudará em sua 

teoria.  

 

No Seminário 17 Lacan ainda vai dizer que o excesso de gozo, que escapa ao domínio 

do significante, não se trata de transgressão ele é irrupção de gozo: 

 

[...] não se trata de uma transgressão, de irrupção num campo proibido em 

virtude do ajustamento de aparelhos vitais reguladores. De fato, é apenas 
nesse efeito de entropia, nesse desperdiçamento, que o gozo se apresenta, 

adquire um status (LACAN, 1969-1970/1992, p. 47-48). 

                                                
53 Ver nota de rodapé nº 37da p. 60.  
54

 A expressão mais-de-gozar é tradução do francês plus-de-jouir, que Lacan formulou a partir do modelo de 

mais-valia de Marx. Ver a respeito do mais-de-gozar no Seminário De um Outro ao outro (1968-1969, aulas 13 

e 20/11) e no Seminário 17 (1969-1970/1992). 
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Lacan situa a castração não só como proibição, mas produtora de gozo – condição da 

estrutura. Teixeira (2001, p. 106) afirma que a definição de gozo ―é concebida não mais como 

perda e/ou transgressão, porém como trasbordamento‖. Para isso, a autora baseou-se na 

afirmação de Lacan de que 

 

[...] isso não se articula por um forçamento ou uma transgressão [...] é 

precisamente isso, não se transgride nada. Entrar de fininho não é 
transgredir. Ver uma porta entreaberta não é transpô-la [...] não se trata aqui 

de transgressão, mas antes de irrupção, queda no campo de algo que é da 

ordem do gozo,- um bônus (LACAN, 1969-1970/1992, p. 47). 

 

O excesso de gozo que escapa ao domínio do significante, que irrompe, transborda, 

passará a ser chamado por Lacan, no Seminário 17 (1969-1970/1992,) de objeto a, o mais-de-

gozar, o gozo da pulsão, por excelência, tomando o lugar de destaque que antes era dado ao 

falo e ao desejo. A formalização, realizada por Lacan, em torno do objeto a – a invenção 

lacaniana –, ficará para uma próxima pesquisa, tendo em vista que já abordamos o que dela 

nos interessa para o conceito de gozo. 

 

Portanto, no Seminário 17 (1969-1970/1992), o gozo é o que está fora do campo da 

representação, fora do domínio do significante, e é situado, como no Seminário 7, no mesmo 

campo que das Ding. Isso é o que Freud chamará de pulsão de morte, algo do real inscrito no 

campo do significante.  

 

Podemos afirmar, até aqui, que o gozo sem limite é exclusivo do pai, e o gozo no ser 

falante é limitado na medida em que é interditado. Também podemos dizer que o gozo passa a 

um lugar de primariedade, como no masoquismo que, para Freud, é originário. Assim, há um 

gozo primitivo não submetido à Lei, o gozo do pai, mítico, e um gozo vinculado à Lei 

primordial, um gozo interditado.  

 

 No Seminário 7 Lacan explica o que é para ele a pulsão de morte, o além do princípio 

do prazer, que governa nossa relação com o mundo. 

 

Para além do princípio do prazer aparece-nos essa face opaca – tão obscura 
que pode parecer, para alguns, a antinomia de todo pensamento, não apenas 

biológico, mas até mesmo simplesmente científico – que se chama de pulsão 

de morte.  
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O que é pulsão de morte? O que é essa espécie de lei para além de toda lei, 

que só pode estabelecer-se a partir de uma estrutura final, de um ponto de 

fuga de toda realidade possível de atingir? No pareamento do princípio do 
prazer com o princípio de realidade, o princípio de realidade poderia 

aparecer como um prolongamento, uma aplicação do princípio do prazer. 

Mas opostamente, essa posição dependente e reduzida parece fazer surgir 

mais além alguma coisa que governa, no sentido mais amplo, o conjunto de 
nossa relação com o mundo. É esse desvelamento, esse reachado que está 

em questão no Além do princípio do prazer (LACAN, 1959-1960/1988, p. 

31, grifo do autor). 

 

Portanto, a pulsão de morte é uma lei, além de toda lei, que governa nossa relação com o 

mundo.  

 

O desvelamento, o reachado, situado no além do princípio do prazer, podemos 

aproximá-lo da compulsão à repetição freudiana, a tendência a reencontrar o objeto, o das 

Ding.  Portanto, há, no registro da pulsão de morte, uma busca pela satisfação plena, uma 

tendência a reencontrar que não se efetiva porque o objeto é desde sempre perdido. Mesmo 

sendo um objeto perdido não se cessa a tendência a buscá-lo, a reencontrá-lo. É o gozo 

reachado, desvelado que retorna. 

 

O gozo rechaçado volta por seus foros, insiste. É o fundamento da 

compulsão à repetição. O perdido não é o esquecido; mais ainda, é o 
fundamento mesmo da memória, de uma memória inconsciente que está 

além da erosão, de um desejo infinito de recuperação que se manifesta em 

outro discurso, o do inconsciente, o da cadeia da enunciação que corre 

subterrânea e que alimenta e perturba a cadeia do enunciado 
(BRAUNSTEIN, 2007, p.58). 

 

Aqui se faz necessário retomar novamente a citação de Lacan do Seminário 7, da p. 

256, onde ele coloca no fundamento da memória a pulsão de morte. 

 

Essa dimensão se marca pela insistência com que ela se apresenta, uma vez 
que ela se refere a algo memorável porque memorizado. A rememoração, a 

historização é coextensiva ao funcionamento da pulsão no que se chama de 

psiquismo humano. É igualmente lá que se agrava, que entra no registro da 

experiência, a destruição (LACAN, 1959-1960/1988, p. 256, grifo nosso). 

 

Para esclarecer essa proposição lacaniana recorremos novamente a Braunstein (2007) 

que explica a relação entre historização e pulsão a partir de Freud e Heidegger que colocaram 

no centro da história uma luta eterna. Citando Freud, em O mal-estar na civilização, 

Braunstein afirma que a história ―é o resultado da luta eterna entre a pulsão de morte e as 
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pulsões de vida‖. (p. 63, grifo do autor). Já para Heidegger, utilizado por Braunstein (2007) 

para evitar equívocos biologistas decorrente da formulação freudiana, a história 

 

[...] é o resultado da luta eterna entre diké e tekhné, entre a norma instituída 

que aglutina unidades cada vez mais complexas e tekhné, a atividade 

dissolvente do homem que impugna as ordens e as ordens do estabelecido 
para destruir o existente e criar novas formas de existência (p. 63, grifo do 

autor). 

 

Ou seja, a pulsão de vida aglutina, une e a pulsão de morte dissolve, destrói para criar 

novas formas de existência, por conseguinte, historiza.  

 

A dimensão histórica é associada, por Lacan (1959-1960/1988), à pulsão de morte. 

Esta comporta uma dimensão histórica – memorizada, historizada –, pela insistência do que 

ela articula em relação à cadeia significante. 

 

A pulsão de morte deve ser situada no âmbito histórico, uma vez que ela se 
articula num nível que só é definível em função da cadeia significante, isto 

é, visto que uma referência, que é uma referência de ordem, pode ser situada 

em relação ao funcionamento da natureza. É preciso algo para além dela, de 
onde ela mesma possa ser apreendida numa rememoração fundamental, de 

tal maneira que tudo possa ser retomado, não simplesmente no movimento 

das metamorfoses, mas a partir de uma intenção inicial (LACAN, 1959-
1960/1988, p. 258). 

 

Valas (2001, p.7) nos esclarece melhor a relação da pulsão de morte com a cadeia 

significante: ―A pulsão de morte seria redefinida por Lacan como sendo uma pulsação de 

gozo que insiste na repetição da cadeia significante inconsciente‖, dissolvendo o vínculo de 

significantes que estrutura o discurso. Nesse sentido, podemos dizer que no Seminário 7, 

Lacan antecipava sua posição de que o gozo irrompe, escapa no discurso, quando afirma que a 

pulsão de morte é situada no nível histórico articulada à cadeia significante. Portanto, a 

compulsão à repetição, resultado da pulsão de morte, fixa o sujeito em seus pontos de gozo, 

na cadeia de significantes. 

 

No movimento de inscrição da pulsão na cadeia de significante, algo fica de fora, não 

pode ser representado. A pulsão, ao se inscrever na cadeia significante, deixa um resto, que é 

a pulsão de morte. Ao mesmo tempo em que se inscreve, o gozo passa à fala, há um gozo que 

escapa ao significante. Podemos dizer que é por isso que Lacan (1960b /1988, p.333) afirma 

que toda ―pulsão é virtualmente pulsão de morte‖. E manterá em toda sua obra que a pulsão 
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de morte vivifica que o gozo passa à fala por intermédio da pulsão de morte. Lacan mostra 

que, mais-além da pulsão sexual, a pulsão é dirigida à morte e ao gozo e se orienta na direção 

da Coisa em seu caráter mortífero. Por conseguinte, a pulsão se articula com a linguagem e, 

ao mesmo tempo algo escapa dela, situa-se fora-da-linguagem. 

 

A atividade dissolvente, destruidora do vínculo discursivo é uma característica da 

pulsão de morte que irrompe sob a forma de gozo no cerne da cadeia de significante. 

 

Se o gozo tem a ver com a pulsão é na medida em que a pulsão deixa um 

saldo de insatisfação que estimula a repetição, e é nesta medida que a pulsão 

é historizadora, já que insatisfaz. Em todo caso, poder-se-ia afirmar que o 
gozo é o saldo do movimento pulsional ao redor do objeto porque isso que 

se delineia neste caso é o vazio da Coisa, o tropeço com o real impossível 

(BRAUNSTEIN, 2007, p. 63, grifo do autor). 

 

Para entender melhor o que quer dizer Lacan sobre a relação do gozo com a 

linguagem, utilizaremos Braunstein que nos ajudará nessa empreitada. 

 

 [...] a cadeia significante não tem medida comum e não tem possibilidade de 
significar o gozo a que aspira; que o significante é incomensurável com o 

gozo e que a falta de tal medida comum é o que define o gozo como um tipo 

de substância que corre por baixo, algo que constantemente se produz e ao 
mesmo tempo escapa e é barrado como impossível, indizível, pelo discurso 

(BRAUNSTEIN, 2007, p. 68). 

 

Portanto, aqui se define o gozo como uma substância que se produz, irrompe no discurso, 

escapa como indizível.  

 

O que insiste na cadeia significante, o gozo, é uma tendência que está para além do 

retorno ao inanimado, para além da tendência ao retorno ao inorgânico.  

 

A pulsão, como tal, e uma vez que é então pulsão de destruição, deve estar 

para além da tendência ao retorno ao inanimado. O que ela poderia ser? – 

senão uma vontade
55

 de destruição direta se assim posso expressar-me para 

ilustrar o que está em questão (LACAN, 1959-1960/1988, p. 259). 

 

Lacan continua explicando o conceito de pulsão de morte, a partir de Sade para 

explicar o que é a vontade de destruição da pulsão de morte. Ele se baseia na formulação 

                                                
55

 Lacan pode aos ouvintes que não dêem relevância ao termo vontade. Para ele vontade de destruição é ―vontade 

de recomeçar com novos custos. Vontade de Outra-coisa, em que tudo pode ser posto em causa a partir da 

função significante‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p. 259). 
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sadiana sobre o crime, afirmando que, para Sade, o crime colabora com novas criações da 

natureza, sendo, portanto, necessário ao mundo. A pulsão de morte, para Lacan, é uma 

vontade de destruição para além do inanimado, vontade de criação, vontade de outra coisa, a 

partir do nada que irrompe na cadeia de significante. 

 

Por conseguinte a pulsão de morte é destruição e criação, uma potência destruidora, 

criativa que força a representar o irrepresentável; é no campo do além do princípio do prazer 

onde o gozo se manifesta em criação. Lacan vê a pulsão de morte como ―uma sublimação 

criacionista‖ (LACAN, 1959-1960/1988, p. 260).  Para explicar essa proposição lacaniana 

recorremos a Gerbase (2010) que ao articulara pulsão de morte à palavra e à coisa define a 

pulsão de morte como o que ―separa a palavra e a coisa enquanto a pulsão de vida aliena 

palavra e coisa‖. Para o autor, o gozo é a satisfação da pulsão de morte porque ela desune, 

separa significante e a coisa, assassina a coisa ou articula, une o significante ao significante. 

Ela é destrutiva no sentido que mata a coisa. A pulsão de morte vale para o ser falante; ela é 

sublimação criacionista no sentido em que cria o mundo simbólico, a cultura. (GERBASE, 

2010). 

 

Para concluir nossa discussão sobre a pulsão de morte citamos Braunstein que resume 

as posições lacanianas no Seminário 7, nos explicando mais claramente os três sentidos do 

termo pulsão para Lacan: 

 

[...] caso se considere o nível energético que está fora do registro da 

experiência psicanalítica e que é uma especulação que poderíamos chamar 

―metabiológica‖ de Freud; esse nível da pulsão como descrito em ―As 

pulsões e suas vicissitudes, de 1915, cujo eixo é a pulsão sexual, sempre 
parcial. Dela Lacan deverá dizer que contorna o objeto, o objeto @

56
, que 

tende a ele e que necessariamente falha, em contraposição à pulsão de morte, 

memorizada, historicizante, assimilável a uma vontade de destruição que 
conduz à inscrição do sujeito na cadeia significante. Estas duas últimas, a 

parcial e a de morte, são pertinentes ao nosso campo e, no fundo, podem 

reunir-se já que a meta última de toda pulsão é este registro da vida no 

simbólico não por meio da obediência, mas da transgressão do princípio do 
prazer (BRAUNSTEIN, 2007, p. 62-63, grifo do autor). 

 

                                                
56 Braunstein (2007) utiliza o signo @ em lugar da letra a usada por Lacan na formalização de sua invenção o 

objeto a, pela razão de que a letra a, em seu uso habitual, presta-se a confusões com este objeto. Braunstein 

(2007) justifica o uso do signo @ afirmando que  este é ―letra pura, sem valor de fonemático, uma escrita carente 

de toda significação, o matema por excelência (p.28). 
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Portanto, vimos, neste capítulo, que o gozo ilimitado, mítico, pertencente à pulsão de 

morte, está fora da linguagem, pois é um furo sem representação significante inconsciente, e o 

gozo a que temos acesso é submetido à linguagem, logo corresponde à pulsão sexual. Além 

disso, vimos também que o gozo se opõe ao prazer, é tensão não assimilável, o excesso que 

irrompe, o além do princípio do prazer. 

 

Os dois princípios do funcionamento mental, o princípio do prazer e o de realidade, 

situados por Freud no cerne das ações humanas, não dão conta do excesso, da tensão não 

assimilável à cadeia de significantes, que insiste em comparecer como uma compulsão à 

repetição, característica da pulsão de morte e que Lacan vai conceituar como gozo, 

articulando-o ao masoquismo enquanto originário. Ao situar que a dimensão significante 

marca o advento do sujeito, situa uma perda em seu ser e, com esta, uma dor, a dor de viver. 

 

Delimitando a anterioridade do gozo frente ao desejo Lacan reforça a tese freudiana da 

prevalência da pulsão de morte e do masoquismo originário e da repetição no funcionamento 

psíquico e nas ações humanas. A proposição freudiana da pulsão de morte diz respeito, então, 

a que o homem, ao ser atravessado pelo significante, erige, como seu bem mais precioso, o 

que não é prazeroso.  

 

Vimos, então que o gozo, o além do princípio do prazer, é desestabilizador, excessivo, 

expressa uma tensão intolerável, por isso é traumático e é vivido de forma desprazerosa, – é o 

prazer freudiano com o desprazer – a pulsão de morte. O que podemos resumir na frase 

lacaniana: ―o gozo é o tonel das Danaides
57

, e que uma vez que ali se entra não se sabe aonde 

isso vai dar. Começa com as cócegas e termina com a labareda de gasolina. Tudo isso é, 

sempre, o gozo‖ (1969-1970/1992, p. 68). 

 

O real do gozo é o que de morte se impõe à vida, ou seja, desde que se vive se arrisca 

a vida, já que esta implica em sofrimento devido à pulsão de morte; o que o suicídio na 

melancolia ilustra desde Freud. Também é justamente aí onde se goza, onde mesmo se 

padece, se sofre, restando o pouco de gozo que a vida nos oferece, além do desejo que faz 

contraponto ao gozo e que nos impulsiona a viver.  

                                                
57 Lacan retira esse termo do mito das Danaides de onde surgiu a expressão tonel das danaides que significa ―o 

esforço infindável, porque nunca termina, o trabalho feito repetidamente, e sem nenhum resultado prático ou 

proveitoso‖ (DANNEMANN, 2010).  As Danaides foram condenadas a encher de água uma jarra com furos, por 

onde a água voltava a sair. 
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O suicídio é um exemplo extremo em direção à morte, mas podemos situar a ação do 

gozo em outros excessos do dia-a-dia, inclusive nas relações sociais, objeto que nos direciona 

ao próximo capítulo. O gozo no campo social será o que desenvolveremos a seguir. 
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4 O GOZO NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Conforme vimos, Lacan chegou à noção de gozo através da proposição da pulsão de 

morte desenvolvida por Freud, que constatou a existência de manifestações destrutivas no 

psiquismo que contrariam a lei do princípio do prazer. Freud instaurou no cerne do psiquismo 

das ações humanas a dor, a destrutividade. Isto muda toda a perspectiva de explicar o 

funcionamento psíquico e as relações sociais a partir da busca do prazer.  

 

Abordamos o que denominamos de a passagem de Freud a Lacan, isto é, o que da 

pulsão de morte freudiana resultou na noção de gozo lacaniana. Lacan buscou resolver o 

problema de Freud quando realizou a articulação entre dor e satisfação, através da noção de 

gozo, pela vinculação com as ideias de dor e de excesso. Demonstrou que isto não é da ordem 

do prazer, mas também não é da ordem do desprazer, é da ordem do gozo. Lacan saiu dessa 

antinomia prazer e desprazer, pois se trata do gozo, de uma satisfação que não se dá pela via 

do prazer. Tudo isto, inevitavelmente, levou-nos também a demonstrar o vínculo entre gozo e 

pulsão, além de proceder à diferenciação entre gozo, desejo e prazer. 

 

Com Lacan, vimos que o gozo, expressa-se num movimento compulsivo, repetitivo, 

ligado à busca sempre fracassada do objeto da pulsão. O termo gozo condensa, portanto, a 

falta – a busca fracassada – e a ilusão da completude que se traduz nessa busca interminável 

do sujeito, chamada por Freud de além do princípio do prazer. Depreendemos também que o 

gozo, pertencente ao campo da pulsão de morte, é ilimitado, mítico, situa-se fora da 

linguagem, insiste como excesso e como tensão não assimilável, que irrompe na cadeia 

significante. 

 

Vamos apresentar agora a problematização da cultura em Freud para então expressar o 

diferencial introduzido por Lacan com a ideia de gozo. Primeiro, realizaremos uma leitura e 

discussão sobre a pulsão de morte nos estudos sobre cultura e sociedade para podermos situar, 

posteriormente, a noção de gozo nos laços sociais. Iniciaremos a partir da leitura freudiana 

dos fenômenos do campo da cultura e da sociedade a partir do texto O Mal-estar na 

civilização (1930/1974), no qual Freud se dedicou à investigação das manifestações 

destrutivas do homem nas relações sociais. Lacan, na construção da noção de gozo, 

acompanhou o problema que surgiu em Freud ao efetuar o deslocamento da ideia da oposição 
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entre cultura e sexualidade para a ideia da oposição entre cultura e destrutividade. Da mesma 

forma, iremos exemplificar, através de uma interlocução com Zizek e Calligaris, como o 

conceito de gozo se revela um operador pertinente e fundamental que possibilita a leitura de 

fenômenos da vida social, sobretudo nos fenômenos da crueldade e da violência. 

 

4.1 A destrutividade no campo da cultura 

 

As considerações freudianas iniciais sobre a destrutividade foram realizadas bem cedo, 

em 1905, predominantemente no contexto dos estudos sobre o sadismo, que estão contidos 

em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, um dos estudos mais longos sobre o tema. 

Nesse momento, porém, Freud estava preocupado com as manifestações da sexualidade. A 

crueldade infantil é mencionada como pulsão de dominação e não estava ligada à noção de 

destrutividade; as ideias de desprazer e de dor ainda são secundárias. Seu principal modelo de 

referência é o sexual; o princípio do prazer é o regulador do psiquismo. Na análise do 

pequeno Hans, Freud (1909/1974) evidenciou a importância e a extensão das tendências e dos 

comportamentos agressivos, mas ainda recusava-se a fazê-la depender de uma ―pulsão de 

agressão específica‖ (LAPLANCHE E PONTALIS, 1991, p. 397). 

 

Foi no texto As pulsões e suas vicissitudes (1915/1974), ao considerar os fenômenos 

da agressividade, que Freud passou a conceber o sadismo na relação com a agressividade. 

Sobre o sadismo, Freud (1915/1974, p. 148) disse consistir ―no exercício da violência ou 

poder sobre uma outra pessoa‖.  Já no masoquismo, a satisfação sexual só ocorre se associada 

à dor infringida a si próprio. Nos dois casos, a destrutividade, analisada como voltada para o 

exterior no sadismo e para o interior no masoquismo no contexto dos seus estudos sobre a 

pulsão, não teve, a mesma importância que na obra Além do princípio do prazer (1920/2006), 

devido à preponderância que Freud deu à pulsão de destruição. Freud, a partir do fenômeno 

do masoquismo passa a considerar a dor e o desprazer como componentes da subjetividade, 

mas o sexual ainda é preponderante. 

 

Ainda em 1915, Freud encontrou-se diante de um impasse: a origem do ódio. O amor, 

é apontado como derivado das pulsões sexuais, não traz problemas a ele: é a ―expressão de 

toda corrente sexual de sentimento‖ (FREUD, 1915/1974, p. 154) e diz respeito aos 

sentimentos em relação a um objeto. Ao ódio e à destrutividade só restam as outras pulsões: 
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as de autoconservação, ou pulsões do eu, tendo em vista que esta é a oposição pulsional 

vigente neste período. Sobre isso, ele diz: 

 

O eu odeia, abomina e persegue, com intenção de destruir, todos os objetos 

que constituem uma fonte de sensações desprazerosas para ele [...]. 

Realmente pode-se asseverar que os verdadeiros protótipos da relação de 
ódio se originam não da vida sexual, mas da luta do eu para preservar-se e 

manter-se (FREUD, 1915/1974, p. 160). 

 

A associação entre ódio e pulsões de autoconservação tornou-se necessária porque 

Freud ainda não tinha outra alternativa diante da pulsão sexual já que não havia considerado a 

destrutividade como componente pulsional. Como ele podia explicar os impasses teóricos e 

clínicos decorrentes do sadismo e do masoquismo? Em ambas as manifestações Freud havia 

identificado o componente sexual, mas o ódio, a agressividade auto e hetero-dirigidas não 

estavam ao lado da pulsão de autoconservação? A pulsão sexual era o outro pólo, o pólo do 

amor, oposto a essa pulsão. Ainda ficou, entretanto, o impasse que somente será solucionado 

após a formulação da noção de pulsão de morte em 1920. 

 

No texto Uma criança é espancada: uma contribuição ao estudo da origem das 

perversões sexuais (1919b/1974), escrito ao mesmo tempo em que escrevia Além do princípio 

do prazer, Freud trata do masoquismo, da gênese das perversões e da fantasia na economia 

psíquica. Este texto anuncia as reformulações que a teoria das pulsões sofreria no âmbito da 

segunda tópica, além da análise do masoquismo, identificado nas fantasias de espancamento; 

a agressão, agora, passa também a fazer parte das produções fantasísticas humana. 

 

Em 1920, em Além do princípio do prazer, Freud (2006, p. 174) lembrava que havia 

―reconhecido a existência de um componente sádico da pulsão sexual‖. Em tal texto, ele trata 

dos aspectos da vida pulsional relacionados à destruição e à agressão que aparecem fundidos 

com os elementos libidinais da pulsão, no sadismo e no masoquismo. Nos seus estudos sobre 

esses fenômenos, Freud buscou argumentos que confirmassem a dominação das pulsões de 

morte. A agressividade, então, torna-se independente, não mais ligada à pulsão de 

autoconservação, chamando-a Freud de ‗pulsão de destruição‘, derivada da pulsão de morte. 

Aqui se faz necessário ressaltar que, se Freud associa a destrutividade a uma pulsão, está 

transferindo todas as características pulsionais a esta, ou seja, a destruição porta uma 

satisfação como toda pulsão; aparece como uma compulsão no cerne do funcionamento 

psíquico. Como vimos, foi a partir dessa proposição que Lacan formulou o conceito de gozo. 
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As ideias de desprazer e dor passam ao primeiro plano na concepção do psiquismo humano e 

o sexual deixa de ser a única referência como constitutivo da subjetividade. 

 

A partir do momento que coloca a noção de destrutividade em primeiro plano, Freud 

irá repensar a questão do masoquismo. Ao argumentar sobre a repetição de situações 

desprazerosas no aparelho psíquico, ele inicia em Além do princípio do prazer (1920) a 

modificação de sua tese da primazia do sadismo sobre o masoquismo, afirmando que ―[pode] 

existir um masoquismo primário‖ (FREUD, 1920/2006, p.175, grifo nosso), fundado na força 

da pulsão de morte. A dúvida ainda decorria da sua afirmação anterior, em 1915, de que o 

sadismo seria originário e anterior ao masoquismo e, este, visto como o sadismo voltado sobre 

a própria pessoa.  

 

Com a introdução da pulsão de morte e a consequente assunção de uma pulsão 

destrutiva originária, Freud (1924/2007) passa a considerar o masoquismo como primário; 

uma manifestação pulsional originária. Demonstra também que as discrepâncias decorrentes 

da associação do sadismo com as pulsões do eu foram superadas, a partir da teoria do 

narcisismo. 

 

A pulsão de morte voltada contra o próprio indivíduo pode também ser desviada para 

o mundo exterior pela libido, ocorrendo fusão
58

 pulsional. Mas Freud explica, em 1924, que o 

desvio da pulsão de morte para o exterior não é total, resta sempre uma cota de pulsão de 

morte no interior do organismo que não se liga à libido, o que ele chama de masoquismo 

primário. Ele ainda fala de um masoquismo secundário que é originário do sadismo como 

decorrente da fusão da pulsão de morte com a libido, mas voltada para o exterior e, depois, 

contra a própria pessoa. 

 

Apesar de Freud (1924/2007, p. 110) afirmar que as pulsões de vida e de morte são 

―misturadas em variadas proporções‖ ele admite a ocorrência de desfusões pulsionais ―a partir 

das quais algumas parcelas de pulsões de morte escapem desse atrelamento às porções 

libidinais, não se deixando domar, mas, no momento, não temos como saber qual a eventual 

extensão dessas parcelas‖ (p. 110).  

                                                
58

 Quando Freud (1920/2006) opõe pulsão de vida e de morte considera a possibilidade de fusão e desfusão das 

pulsões. Na fusão as pulsões estariam ligadas e na desfusão haveria des-ligação da pulsão e a pulsão de morte se 

expressaria de forma pura. 

http://www.medicinapsicossomatica.com.br/glossario/pulsao_morte.htm
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Nesse momento Freud postula a existência de outra forma
59

 de masoquismo – o 

masoquismo moral –, que teve afrouxado seu vínculo com a sexualidade. O que importa é o 

sofrimento; ―a pulsão de destruição foi novamente direcionada para dentro e atua 

violentamente contra o próprio Si-mesmo (Selbst)‖ (FREUD, 1924/2007, p. 111). A pulsão de 

destruição surge em toda sua fúria, contra ‗Si-mesmo‘. 

 

Freud vincula esse tipo de masoquismo à necessidade de punição que gera o 

sentimento de culpa, e esta se expressa nos pacientes neuróticos que querem permanecer na 

doença, este fenômeno é reconhecido no âmbito da clínica como reação terapêutica negativa 

e foi identificado através da observação do fenômeno da resistência ao tratamento por seus 

pacientes neuróticos: 

 

[...] os diferentes ganhos obtidos com a permanência neste estado de doença 
derivam de um somatório de forças que se rebelam contra a cura, mas eu 

diria que dentre esses ganhos é o apaziguamento (Befriedigung) do 

sentimento de culpa inconsciente o mais significante e poderoso. É 
justamente pelo sofrimento propiciado que neurose se torna mais valiosa 

para a tendência masoquista (FREUD, 1924/2007, p. 111, grifo do autor). 

 

Freud vincula o sofrimento ao ganho do apaziguamento do sentimento de culpa 

decorrentes dos ataques do Supereu ao Eu. Responsável pela função da consciência moral o 

supereu torna-se duro e cruel contra o próprio Eu. 

 

Nesse momento, Freud volta a falar em desfusão pulsional, mas logo a seguir, no texto 

do masoquismo, ele parece retomar a dúvida sobre sua existência da desfusão pulsional, o que 

levou, entre outros momentos de vacilação, alguns autores, como Pereira (2006), a não 

defender a tese de desfusão pulsional. Em uma leitura mais apurada, onde Freud deixa 

transparecer sua dúvida, percebemos que ele, ao duvidar da desfusão pulsional, está se 

referindo ao ―uso linguístico corrente da palavra masoquismo‖ (FREUD, 1924/2007, p. 111, 

grifo do autor) que, sabemos, comporta o componente erótico, o prazer na dor, a fusão 

pulsional, e não ao mecanismo do masoquismo moral, que implica assim, desfusão. 

 

                                                
59 Freud postula a existência de três formas de masoquismo: o masoquismo erógeno, o feminino e o moral. Ver a 

esse respeito em O problema econômico do masoquismo (1924/2007, p. 103-115). 
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No texto de 1923, Freud é mais taxativo sobre a existência da desfusão pulsional 

porque está se referindo a fenômenos que não se prestam à confusão com o sexual, como 

ocorre com o sadismo e o masoquismo:  

 

[...] suspeitamos que a crise epiléptica é produto e indicação de uma 

desfusão pulsional, e viemos a compreender que a desfusão pulsional e o 

surgimento pronunciado da pulsão de morte exigem consideração específica 
entre os efeitos de algumas neuroses graves, tais como, por exemplo as 

neuroses obsessivas. Fazendo uma generalização rápida, poderíamos 

conjecturar que a essência de uma regressão da libido (da fase genital para a 

anal-sádica, por exemplo) reside numa desfusão de pulsões [...] (FREUD, 
1923/ 1974, p.57). 

 

Em suas teses sobre o masoquismo moral, Freud (1924/2007) demonstra que a dor 

porta outro tipo de satisfação que não aquela decorrente do princípio de prazer, vinculada à 

pulsão sexual. Conclui que é possível um tipo de satisfação desprazerosa como resultante de 

uma desfusão das pulsões de vida e de morte. Nesse ponto da teoria, Freud não explicava todo 

o funcionamento psíquico pelo princípio do prazer. O funcionamento do masoquismo seria 

incompreensível se fosse explicado de acordo com esse princípio: evitar o desprazer e buscar 

o prazer. A ideia de prazer não é suficiente e Freud precisa reconhecer a pulsão de morte, o 

mais além do princípio do prazer, o que posteriormente abrirá espaço para Lacan conceituar o 

gozo.  

 

Pensamos que todo esse percurso repleto de dúvidas, novos esclarecimentos e 

rearranjos teóricos necessários a Freud para chegar à noção de pulsão de morte foram, em 

grande parte, devido à sua concepção sobre a dualidade pulsional, presente desde muito cedo 

em sua obra, além da demora em considerar a destrutividade como pulsão. Primeiro, ele não 

fica satisfeito ao situar a agressividade nas pulsões de autoconservação; segundo, reformula a 

relação sadismo e masoquismo; terceiro fica em dúvida na questão da fusão e desfusão 

pulsional e, por último, opõe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Acreditamos que isto não 

passou despercebido por Lacan, tendo em vista a noção de gozo, que não deixa margens a 

essas duvidas. Conforme vimos, a noção de gozo não inclui oposição nem dualidade. 

 

À medida que avançava em suas proposições, Freud convencia-se da agressão como 

um motivador tão forte quanto o sexo na determinação das doenças e, conforme já havíamos 

adiantado, segundo Teixeira (2007, p. 29), a pulsão de morte seria o fator fundamental para 
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reconhecimento de ―certas manifestações clínicas que dizem respeito à destrutividade, 

agressividade, violência, crueldade‖, portanto, manifestações que ocorrem nas relações 

sociais. 

 

O fenômeno da destrutividade passa a ocupar uma posição de destaque na teoria 

freudiana, principalmente em O Mal estar na civilização (1930/1974), texto no qual Freud 

demonstra sua preocupação com as expressões da pulsão de morte no campo da cultura apesar 

da atitude eminentemente moralizadora da nossa civilização diante da agressividade. Freud se 

recrimina da pouca importância dada por ele a este fenômeno, além de novamente desfusioná-

lo do sexual: 

 

[...] mas não posso mais entender como foi que pudemos ter desprezado a 

ubiquidade da agressividade e da destrutividade não eróticas e falhado em 
conceder-lhe o devido lugar em nossa interpretação da vida. (O desejo de 

destruição, quando dirigido para dentro, de fato foge, grandemente à nossa 

percepção, a menos que esteja revestido de erotismo) (FREUD, 1930/1974, 

p. 142). 
 

Antes da introdução do conceito de pulsão de morte, Freud já havia identificado a 

presença da agressividade também nos fenômenos inaugurais da sociedade. Em Totem e 

tabu
60

 o assassinato é o ato fundante da cultura originada a partir das proibições que atingem 

o incesto. As relações sociais, desde sua origem, são portadoras de violência dirigida ao outro.  

 

Em seus textos sobre a cultura, como Psicologia de grupo e análise do ego 

(1921/1974), O futuro de uma ilusão (1927/1974), O mal-estar na civilização (1930/1974) e 

Por que a guerra? (1933/1976), além das temáticas principais desenvolvidas em cada um 

deles, Freud, como já dissemos, ressalta as expressões da pulsão de morte no campo da 

cultura. Mas O Mal-estar na civilização (1930) é o principal texto em que Freud se dedica às 

investigações das manifestações destrutivas do homem nas relações sociais, tendo em vista 

que a pulsão de morte está por trás de todos os movimentos do homem no sentido da 

eliminação do semelhante, dos maus-tratos, da agressão, enfim, toda a diversidade da 

destruição nas relações sociais. Nesse texto percebemos que Freud pretende elucidar e 

comprovar um pouco mais o conceito de pulsão de morte e o faz através da análise do mesmo 

                                                
60 A esse respeito ver nota de rodapé nº 51 da p. 79. 
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no contexto das relações dos homens com seus semelhantes, situando a destrutividade no 

centro da subjetividade, inclusive desfusionada da sexualidade. 

 

Freud, retomando suas formulações de 1920 em que trata das pulsões de vida, Eros, e 

as de morte, Tânatos, como governantes dos fenômenos da vida, afirma: 

 

[...] as manifestações de Eros são visíveis e bastante ruidosas. Poder-se-ia 

presumir que a pulsão de destruição operava silenciosamente dentro do 
organismo, no sentido de sua destruição, mas isso, naturalmente, não 

constituía uma prova. Uma ideia mais fecunda era a de que uma parte da 

pulsão é desviada no sentido do mundo externo e vem à luz como um 
instinto de agressividade e destrutividade (FREUD, 1930/1974, p. 141). 

 

A pulsão de morte voltada para o exterior não se expressa tão silenciosa e, como 

agressividade, poderá ser mais bem elucidada e comprovada. A pulsão de destruição opera 

silenciosamente, dentro do organismo, não é inscrita originalmente no campo da 

representação. Lacan, ao situar o gozo como o que está fora do simbolizado, fora do campo 

representacional, não se preocupou em provar sua existência, porque há, para ele, outros 

registros, o imaginário e o real, e esta existência, por si só, explica que nem tudo pode ser 

representado. 

 

Em O Mal-estar na civilização, Freud (1930/1974), imerso em suas investigações, 

questionava-se sobre o propósito da vida dos humanos, colocando uma resposta inequívoca: 

estes ―esforçam-se por obter felicidade; querem ser felizes e assim permanecer‖ (p. 94); 

propósito que não se concretiza porque ―nossas possibilidades de felicidades sempre são 

restringidas por nossa própria constituição‖ (p. 95). Não há possibilidade do programa do 

princípio do prazer ser executado. O sofrimento é mais comum e nos ameaça a partir de três 

direções:  

 

[...] de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que 

nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de 
advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós como forças 

de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de nossos 

relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que provém dessa 
última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Tendemos a 

encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser 

menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes 
(Ibid., p. 95). 
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O sofrimento decorrente das relações é mais penoso que os outros. Também, sobre 

esse campo, Freud afirma que é justamente na prevenção contra a infelicidade onde somos 

mais mal sucedidos, porque há ―por trás desse fato [...] uma parcela de nossa constituição 

psíquica‖ (FREUD, 1930/1974, p. 105). O que há de nossa própria constituição psíquica na 

fonte social, na civilização, que produz sofrimento? É isto que ele vai chamar de mal-estar e 

que veremos adiante. 

 

Freud passará, então, a desenvolver o que será central em seu texto e que nos interessa 

particularmente: a inclinação do homem à agressão e o que faz a sociedade para se haver com 

a destrutividade. Antes, expõe seus argumentos falando do oposto; do amor ao próximo. 

 

A sociedade civilizada tentou se organizar com uma exigência ideal: ―Amarás teu 

próximo como a ti mesmo‖ (FREUD, 1930/1974, p. 130). Para Freud, este mandamento vai 

contra a natureza original do homem: ―os homens não são criaturas gentis que desejam ser 

amados‖ (Ibid. p.133). A inclinação para a destrutividade é o maior impedimento à 

civilização, concluindo que a ―[...] inclinação para a agressão constitui, no homem, uma 

disposição pulsional original e auto-subsistente [...] (Ibid. p. 144). Freud diz que os homens 

 

[...] são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma 
poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para 

eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também 

alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua 

capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu 
consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe 

sofrimento, torturá-lo e matá-lo. — Homo homini lupus
61

 (Ibid.p. 133).  

 

Logo, há uma inclinação para a agressão no homem, expressa nas relações com seu 

próximo, e cuja existência dessa inclinação para agressão no humano é o fator que perturba os 

relacionamentos: ―Em consequência da mútua hostilidade primária dos seres humanos, a 

sociedade civilizada se vê permanente ameaçada de desintegração‖ (Ibid., p. 134). Isto quer 

dizer que os sentimentos e paixões individuais têm que ser controlados para que a vida 

coletiva não seja abalada. Logo, a sociedade realiza esforços para limitar a pulsão agressiva, 

mas ―a despeito de todos os esforços, esses empenhos da civilização até hoje não conseguiram 

muito‖ (Ibid., p. 134). 

 

                                                
61 O homem é lobo do homem. Freud (1930/1974), citando Plauto, Asinaria II.  
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Freud já havia passado pela experiência da primeira guerra mundial e, ciente do poder 

da destrutividade, aponta-a como inerente ao humano. A civilização impõe sacrifícios, não só 

à sexualidade como havia demonstrado em 1908
62

, mas também à agressividade. Esses 

sacrifícios são limitados, pois não há como extingui-los. Portanto, a destrutividade encontra-

se no cerne do funcionamento psíquico e das relações sociais. Ele se ocupa do processo 

civilizatório desde os primórdios da construção da psicanálise, quando apresenta sua tese de 

que a civilização se constrói sobre a renúncia pulsional, ou seja, as exigências da civilização e 

as reivindicações pulsionais do sujeito são inconciliáveis. 

 

Podemos estabelecer diferenças entre os dois momentos da concepção teórica de 

Freud sobre a civilização e a pulsão. Na primeira construção, ele situa uma oposição entre 

civilização e sexualidade, a pulsão sexual. Já em 1930, como consequência de sua formulação 

de 1920 do conceito de pulsão de morte, a oposição situa-se entre civilização e destrutividade. 

No segundo momento, o pólo de embate foi deslocado para Eros e Tânatos produzindo 

avanços teóricos de grande valor, inclusive para relação entre subjetividade e cultura. 

 

O eixo principal da reflexão de Freud nesse segundo momento é o exame da 

agressividade, contudo sabemos que ele não abandona a dimensão sexual do laço social. A 

civilização deixa de ser vista como oposta à pulsão sexual. Agora, trata-se do embate das 

pulsões de vida e de morte. Sobre isso afirma Freud: 

 

[...] a civilização constitui um processo a serviço do Eros, cujo propósito é 

combinar indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, 

raças, povos e nações numa única grande unidade, a unidade da humanidade. 

Porque isso tem de acontecer, não sabemos; o trabalho de Eros é 
precisamente este. Essas reuniões de homens devem estar libidinalmente 

ligadas umas às outras. A necessidade, as vantagens do trabalho em comum, 

por si sós, não as manterão unidas. Mas o natural impulso agressivo do 
homem, a hostilidade de cada um contra todos e a de todos contra cada um, 

se opõe a esse programa da civilização. Esse impulso agressivo é o derivado 

e o principal representante da pulsão de morte, que descobrimos lado a lado 

de Eros e que com este divide o domínio do mundo. Agora, penso eu, o 
significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele deve 

representar a luta entre Eros e Morte, entre o instinto de vida e o instinto de 

                                                
62 No texto Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908/1974) Freud defende a tese de que a 

civilização é a responsável direta pela infelicidade do indivíduo, ou seja, produz a doença nervosa porque exige 

renúncias pulsionais. Nessa perspectiva fica clara a tese freudiana de que a cultura se constrói sobre a renúncia 

pulsional, ou seja, suas exigências e as reivindicações pulsionais, sexuais, do indivíduo são inconciliáveis. Ele 

afirma, também, uma possível renuncia à agressividade, sem, no entanto, apontá-la como componente 

fundamental para manutenção das relações sociais, como o faz com a pulsão erótica. 
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destruição, tal como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta consiste 

essencialmente toda vida e, portanto, a evolução da civilização pode ser 

simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida (FREUD, 

1930/1974, p. 145). 

 

Freud deposita, no Mal-estar na civilização (1930/1974), pouca confiança no 

desenvolvimento de alianças entre os homens e a civilização, como o fez em Moral sexual 

civilizada.  Mesmo que a humanidade busque o equilíbrio entre as reivindicações individuais 

e culturais, Freud não parece confiante nisto. 

 

Concordamos com Birman (2007) quando afirma que o tom de normatividade sexual 

presente no primeiro texto, Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908/1974), 

não reaparece em O Mal-estar na civilização (1930/1974), diante do reconhecimento da 

pulsão de morte no psiquismo. Esta põe fim a qualquer possibilidade de harmonia entre o 

sujeito e o social. Além disso, podemos também afirmar que esta nova leitura sobre o vínculo 

entre pulsão e sociabilidade, põe fim à utopia da liberdade sexual, da busca possível da 

felicidade, porque situou a destrutividade no cerne da subjetividade e nas relações entre os 

homens. Não há controle possível da pulsão de morte uma vez que ―a relação conflitual entre 

pulsão e sociedade seria de ordem estrutural, isto é, o conflito, jamais [será] ultrapassado‖ 

(BIRMAN, 1999, p. 129); resta a gestão possível desta pulsão através do seu enlaçamento a 

Eros, na fusão pulsional, além do caminho sublimatório. 

 

Teixeira (2007), analisando a violência no Mal-estar na civilização nomeará este 

momento da elaboração freudiana de a última teoria da pulsão de morte, enfatizando também 

a primariedade dessa pulsão e a hipótese da autonomia da pulsão destrutiva em relação à 

pulsão de vida: 

 

Entretanto são os textos escritos em 1929 e 1932, respectivamente, O Mal-

estar na civilização e Porque a guerra? que trarão a noção de uma pulsão 
agressiva cujo fim estaria identificado unicamente com a destruição. Freud 

declara ter resistido por longo tempo a concluir que a pulsão de morte, ou a 

destrutividade poderia existir isoladamente, não necessariamente fusionada 

com a pulsão de vida, ou erótica, como afirmava até então. A confusão 
decorreu da extensão feita das características do sadismo em amalgamar as 

vicissitudes da pulsão erótica, ou de vida, com aquelas da destrutividade, ou 

de morte, para outras manifestações. Admite, neste sentido, a pura tendência 
à destruição dirigida contra o mundo e os outros seres vivos, para além do 

par sadismo-masoquismo (TEIXEIRA, 2007, p. 20). 
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Sobre a desfusão da pulsão, a autora se baseia na afirmação freudiana, entre outras, de 

que a pulsão pode surgir ―sem qualquer intuito sexual, na mais cega fúria da destrutividade 

[...]‖ (FREUD, 1930/1974, p. 144). A proposição de Teixeira reforça ainda mais a 

importância da pulsão de morte e, por sua vez, da destrutividade, na economia psíquica e nos 

fenômenos coletivos e, consequentemente, da noção de gozo.  

Aqui podemos nos perguntar: se há uma pura tendência à destruição, desfusionada da 

pulsão de vida, como ficam as relações sociais, já que Freud propôs a Eros o propósito de unir 

as famílias, os povos e as nações? É no próprio Freud (1933/1976), na carta a Einstein, que 

podemos pensar numa possível resposta a esta questão quando ele desenvolve suas 

proposições sobre o poder da violência. Freud (Ibid., p. 251) afirma a esse respeito: ―Já vimos 

que uma comunidade se mantém unida por duas coisas: a força da violência e os vínculos 

emocionais entre seus membros‖. E também que ―a lei, originalmente, era força bruta e [...], 

mesmo hoje, não pode prescindir do apoio da violência‖ (Ibid., p.251). Então, perguntamo-

nos, como a pulsão de destruição mantém unida uma comunidade? Como podemos entender 

essa contradição se ele afirmou que a destruição é o fator que ameaça a civilização? 

 

Segundo Pereira, baseando-se em Freud, a força da violência mantém unida os 

membros de uma comunidade, pois 

 

[...] na passagem do uso da força ao primado da lei, a violência não 

desaparece, apenas muda sua face e transforma-se em violência legal. Essa 

lei ainda é violência, pronta a voltar-se contra qualquer sujeito que se 
oponha a ela; funciona pelos mesmos métodos e persegue os mesmos 

objetivos (PEREIRA, 2006, p. 333, grifo da autora). 

 

Portanto, podemos concluir que a destrutividade ―está infiltrada em suas organizações 

e instituições sociais, como o Estado, e se exerce como crueldade e soberania. Um exemplo 

da crueldade soberana do Estado é a pena de morte‖ (PEREIRA, 2006, p. 308). Outro 

exemplo é o nazismo que uniu praticamente toda a população alemã em torno da 

destrutividade. O desenvolvimento da ideia de destrutividade no nazismo, em Zizek e 

Calligaris, vai permitir demonstrar o funcionamento do gozo como agregador, conforme 

veremos adiante. 
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A contradição referida acima ocorre porque a primeira concepção freudiana, de 1920, 

considerava a pulsão de vida como responsável pela união e agora a pulsão de morte também 

une a comunidade. Ou seja, o laço social não é apenas da ordem da vida, mas também da 

ordem da morte, da ordem do gozo. Como já afirmamos, Freud propõe uma antinomia externa 

entre pulsão de vida e pulsão de morte e isso colabora para essa contradição. Se elas são 

antinômicas como ambas têm a mesma função de unir? Para Lacan não há antinomia, ele só 

usa um conceito – o gozo. 

 

É preciso destacar, também, que o amor não é o único responsável pelos vínculos dos 

membros de um grupo, como pensam os partidários do utópico mandamento do amor ao 

próximo como a si mesmo. Freud coloca um limite nessa utopia. Para ele, esse mandamento é 

impossível. ―É sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto 

sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade‖, diz Freud 

(1933/1976, p. 136). É o que ele chamou de narcisismo das pequenas diferenças, para 

designar a cisão de um grupo social que se sustenta da exclusão de outros, sobre os quais este 

grupo satisfaz seus impulsos agressivos (FREUD, 1930/1974). 

 

Freud afirma a existência de semelhanças entre o processo civilizatório e o 

desenvolvimento libidinal do indivíduo; inclui, em ambos, a destrutividade. Ele explica que, a 

despeito de todos os esforços da civilização para limitar a pulsão destrutiva, a civilização até 

hoje não conseguiu muito: ―não há como ir tão fortemente contra a natureza original do 

homem‖ (FREUD, 1930/1974, p. 134). O motivo da civilização não conseguir limitar a 

pulsão de destruição é porque ―não é fácil aos homens abandonar a satisfação dessa inclinação 

para agressão‖ (FREUD, 1930/1974, p. 136). 

 

A destrutividade produz satisfações que Freud vincula a um tipo de satisfação 

narcísica, decorrente do Eu narcísico e onipotente. Teixeira é quem nos esclarece essa 

satisfação decorrente da inclinação para a agressão: 

 

Como responsável pelo alto grau de satisfação narcísica, o ego realiza 

antigos desejos onipotentes, especialmente aqueles relativos à destruição. 

Freud atribui a mais cega fúria de destrutividade ao ego narcísico em seu 

pleno exercício dos desejos onipotentes. Neste caso, o paradoxo encontra-se 
na própria constituição do ego, de um lado, garantindo a autopreservação e 

os seus laços com a realidade e, do outro, mantendo o ego narcísico 

onipotente alheio à realidade (TEIXEIRA, 2007, p. 27). 
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Com a dessexualização da libido dos objetos, a desfusão das pulsões tem como 

consequência a liberação da libido que retorna para o Eu e produz uma alto grau de satisfação 

narcísica, produzido a cega fúria da destrutividade. Queremos enfatizar que se trata, no 

funcionamento psíquico, de uma satisfação que não pode ser explicado pelo princípio do 

prazer, ela é o além do princípio do prazer, é ligada à destrutividade. Podemos também 

afirmar que a satisfação produzida no âmbito da destrutividade permeia o pensamento 

freudiano sobre a guerra. A esse tipo de satisfação, como vimos, Lacan nomeou de gozo. A 

noção de gozo resolve a problemática freudiana quanto à existência de uma satisfação que 

ocorre além do prazer e que a noção de sexualidade não explica, porque o prazer está 

implicado nessa noção. 

 

Freud aponta ainda outra forma de tentativa de domínio da agressão pela civilização: 

há no interior do sujeito ―um agente para cuidar dela‖ (FREUD, 1930/1974, p. 147). Afirma 

que existe no psiquismo uma instância constituída a partir da internalização de sua própria 

agressão que se expressa como necessidade de punição, antes dirigida aos objetos, – o 

supereu. Este seria o responsável pela internalização das proibições e pela formação de uma 

consciência mais severa do que qualquer instituição externa. Quando essa autoridade é 

interiorizada, instaura-se o supereu e, a partir daí, surge a consciência moral. A sociedade 

ganhou um aliado – o supereu –, e dele não podemos fugir. 

 

Freud diz que o sentimento de culpa aparece antes do supereu e da consciência moral. 

Ele é o produto das relações que os indivíduos mantêm uns com os outros, ―visto que a 

civilização obedece a um impulso erótico interno que leva os seres humanos a se unirem num 

grupo estreitamente ligado, ela só pode alcançar seu objetivo através de um crescente 

fortalecimento do sentimento de culpa‖ (FREUD, 1930/1974, p. 157). Esse sentimento é 

definido por Freud (1930/1974, p. 161) como a ―expressão imediata do medo da autoridade 

externa, um reconhecimento da tensão entre o eu e essa autoridade, o derivado direto do 

conflito entre a necessidade de seu amor e o esforço no sentido da satisfação pulsional, cuja 

inibição resulta na inclinação a agredir‖. Ou seja, o sentimento de culpa não é decorrente 

apenas do desejo ou do ato proibido, mas é inerente ao jogo pulsional, à luta entre Eros e a 

pulsão destrutiva. 
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O sentimento de culpa passa a funcionar como uma lei interna que regula as relações, 

cerceia a agressividade que era dirigida ao outro e, como consequência, introduz um Mal-

estar: ―[...] o preço que pagamos por nosso avanço em termos de civilização é uma perda de 

felicidade pela intensificação do sentimento de culpa" (FREUD, 1930/1974, p.137).. Sobre 

esse mal estar, diz Freud: ―se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à 

sexualidade do homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor 

porque lhe é difícil ser feliz nessa civilização‖ (FREUD, 1930/1974, p.137). 

 

Freud (1913/1974) situa a origem do supereu no complexo edipiano e este foi 

adquirido em virtude do assassinato ―a morte do pai pelos irmãos reunidos em bando‖ (p. 

155), onde a ética também se origina.  

 

Tentei mostrar que os destinos dessa horda deixaram traços indestrutíveis na 

linhagem de seus herdeiros; em particular, que o desenvolvimento do 

totemismo, que incluem em si os começos da religião, da ética e da 
estratificação social, se enlaça com o violento assassinato do chefe e à 

transformação da horda paterna em uma comunidade de irmãos (FREUD, 

1913, 1974, p.116). 

 

A agressão, agora sufocada, é a fonte do sentimento de culpa, consolidando o supereu 

no final das vivências Edípicas e, a partir deste, ―a ereção das barreiras éticas e estéticas no 

interior do eu‖ (FREUD, 1926/1986, p. 115).  

 

É muito comum, no meio psicanalítico, vincular o supereu apenas ao Édipo. Teixeira 

esclarece que Freud também o vinculou ao Isso. 

 

Nascido de uma exigência clínica, o supereu é um conceito formulado por 

Freud na segunda tópica, especialmente no texto O Ego e o Id. Apresenta-se 

no primeiro momento como uma instância psíquica relativa à consciência 
moral, ao sentimento de culpa e às interdições, sendo herdeiro do Complexo 

de Édipo, ou seja, uma introjeção da autoridade das figuras parentais, 

representante da lei e regulador da realidade. À primeira vista, o supereu em 
Freud parece se apresentar como uma instância que zela pela homeóstase do 

aparelho, interditando o incesto e proibindo o gozo da pulsão destrutiva. 

Contudo deve-se sinalizar para a insuficiência dessa concepção, destacando-
se que o supereu, referido por Freud é paradoxal por ser ao mesmo tempo 

herdeiro do complexo de Édipo e do Isso. É simultaneamente definido como 

uma instância cruel, feroz, sem noção da realidade e regido por uma lei 

insensata. Suas exigências desmedidas não passam de exigências morais que 
o sujeito poderia cumprir, desde que aceitasse abrir mão de seu gozo. Ao 

contrário, uma vez cumpridas tais exigências, elas se tornam cada vez 
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maiores e, quanto mais o sujeito se esforça no sentido de alcançar as virtudes 

e uma nobreza moral, quanto mais o sujeito se aproxima de ser santo, tanto 

mais o supereu faz exigências (TEIXEIRA, 2007, p. 32). 

 

Teixeira (2007, p. 37) vincula explicitamente o supereu à pulsão de morte situando ―a 

pulsão de destruição e o supereu como consequência direta do além do princípio do prazer‖. 

Para a autora a teoria do supereu na segunda tópica constituiria uma ampliação da teoria da 

pulsão de morte. 

 

É para conter a destrutividade que surge, no funcionamento psíquico, as formações 

reativas, mecanismo fundamental na neurose obsessiva. Esta neurose é o protótipo clínico 

freudiano da ereção das barreiras éticas e estéticas, ou seja, da formação da consciência moral.  

O supereu é particularmente severo com o eu que ―desenvolve, em obediência ao supereu, 

elevadas formações reativas da consciência moral, a compaixão, a limpeza‖ (FREUD, 

1926/1986, p. 115). 

 

A vinculação freudiana entre supereu e consciência moral e supereu e pulsão de morte 

nos fornece a oportunidade de destacar a vinculação entre moralidade e destrutividade. 

Quanto mais o sujeito se esforça para cumprir as exigências da moralidade, mais a 

destrutividade aparece com toda sua força. Freud é bastante taxativo quando afirma que o 

supereu é pura cultura de pulsão de morte: 

 

 O que está influenciando [referindo-se à melancolia] agora o supereu é, por 

assim dizer, uma cultura pura da pulsão de morte e, de fato, ela com bastante 

frequência obtém êxito em impulsionar o eu à morte, se aquele não afasta o 
seu tirano a tempo, através da mudança para a mania (FREUD, 1923/1976 p. 

69-70)  

 

A pulsão de morte pode influenciar o supereu, a severidade do supereu que, quanto 

mais se esforça mais exige do sujeito mais moralidade, mais destrutividade. Podemos afirmar 

depois de Lacan: mais moralidade, mais gozo. 

 

Portanto, o supereu e o masoquismo, como vimos, estão no campo da destrutividade: 

Para responder a um mesmo conjunto de problemas levantados pela clínica 
psicanalítica surge, na mesma época, a proposição da pulsão de morte 

elevada aos níveis do supereu e do masoquismo como responsáveis pelo 

mal-estar primário e pela inexorável compulsão do humano a repetir a dor, o 

sofrimento e a crueldade, em toda sua extensão (TEIXEIRA, 2007, p. 42). 
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Mais uma vez Freud, aponta para uma analogia entre o processo civilizatório e o 

caminho do desenvolvimento individual, só que agora amplia essa analogia dizendo que 

―também a comunidade desenvolve um superego e, sob sua influência, produz a evolução 

cultural‖ (FREUD, 1930/1974, p. 166). Para fazer tal analogia, Freud se baseia em suas 

observações e nas impressões deixadas pelas personalidades dos grandes líderes – ―homens 

em quem um dos impulsos humanos encontrou sua expressão mais forte e mais pura‖ 

(FREUD, 1930/1974, p.166). Para ele ―o superego cultural desenvolveu seus ideais e 

estabeleceu suas exigências. Entre estas, aquelas que tratam das relações dos seres humanos 

uns com os outros estão abrangidas sob o título da ética‖ (Ibid., p. 167). A ética e a moral são 

formuladas nas relações dos homens uns com os outros. Quanto mais a coletividade exige a 

moralidade, mais o supereu coletivo produz destrutividade, mais o gozo irrompe no social, 

impulsionando as barbáries da crueldade e da violência no campo social. Para Freud diríamos: 

moralidade, coletividade e destrutividade estão imbricadas. Para Lacan: moralidade, laço 

social e gozo. Analogicamente podemos afirmar que a severidade do supereu, que se volta 

contra o indivíduo, também opera no coletivo. 

 

A ética para Freud (1930/1974, p. 167) ―trata de um assunto que pode ser identificado 

como sendo o ponto mais doloroso de toda civilização‖, já que a civilização impõe exigências 

éticas impossíveis de cumprir: 

 

O mandamento Amar a teu próximo como a ti mesmo constitui a defesa mais 

forte contra a agressividade humana e um excelente exemplo dos 

procedimentos não psicológicos do superego cultural [mas] é impossível 

cumprir esse mandamento (FREUD, 1930/1974, p. 168, grifo do autor). 

 

A defesa mais forte contra a destrutividade humana é impossível, ―a ética natural, tal 

como é chamada, nada tem a oferecer aqui, exceto a satisfação narcísica‖ (FREUD, 

1930/1974, p. 168), uma vã pregação, pura cultura da pulsão de morte.  

 

Depois de tudo, Freud (1930/1974, p. 170) elabora uma questão fatídica para a 

humanidade: ―o seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação da vida 

comunal causada pelo impulso de agressão e auto-destrutivo?‖ Freud formula essa pergunta 

porque ao afirmar que a pulsão de morte une, é para dizer que ela une com a finalidade de 

destruição, como pôde presenciar com as barbáries da primeira guerra. Esta questão não pode 
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ser respondida pelo viés da ética, pois, segundo Freud, não há no homem capacidade original 

para diferenciar o bem e o mal. Por isso ele não avalia a destrutividade sob o ponto de vista da 

ética, pois em várias ocasiões afirmou que não há como extingui-la. A cultura engendra o 

fenômeno da destrutividade. O conflito pulsional Eros e Tanatos faz parte do funcionamento 

do psiquismo e da vida civilizada. 

 

Diante dessa inevitalibidade, Freud foi nomeado por alguns de pessimista, mas 

sabemos que é com esperança que ele encerra o texto O Mal-estar (1930/1974), ao afirmar a 

força de Eros para que esta ―desdobre suas forças para se afirmar na luta contra com seu não 

menos imortal adversário‖ (p. 171) – a pulsão de destruição – apostando na força da vida, 

como pacifista que era. 

 

Gostaríamos ainda de salientar que Freud, quando analisa a natureza das relações 

sociais, retoma a questão do prazer e do seu além. A categoria de desejo não aparece nessa 

análise. Ele começa com a felicidade, com o prazer e termina encontrando a destrutividade, 

base das ações humanas. O que se torna central nos atos humanos e nas relações sociais agora 

é a destrutividade, que é uma categorial pulsional e que, portanto, se satisfaz também no 

campo social, nas relações dos humanos com seus objetos. 

 

4.2 O gozo no campo da cultura 

 

Lacan (1959-1960/1988) faz a leitura dos fenômenos da cultura e sociedade pelo gozo, 

na perspectiva do mal-estar freudiano, pensando os vínculos através da satisfação da pulsão 

de morte. Ele assinala a primazia do gozo em relação ao desejo, tornando-o, então, um 

conceito primordial em seu ensino sendo que, inclusive para ele, o gozo é uma das molas 

mestras da marcha do mundo. Por conseguinte, é preciso tirar as consequências desse conceito 

não somente para a clínica, tendo em vista que o mesmo não só foi cunhado através dos 

estudos da clínica psicanalítica, mas também por meio dos estudos sobre a cultura e 

sociedade. 

 

A inclinação do ser humano para a destruição, como vimos, é retomada por Lacan, 

principalmente no Seminário 7, A Ética da psicanálise (1959-1960/1988) onde ele comunica 

―o caráter fundamental do masoquismo na economia pulsional‖ (p. 25) em relação ao sujeito e 

também à civilização e seu mal-estar. Lacan reforça a tese freudiana da prevalência da pulsão 
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de morte e seus avatares, o masoquismo originário e o supereu, no funcionamento psíquico e 

nas ações humanas. 

 

Vimos que Freud centra sua leitura e discussão referente aos fenômenos da cultura e 

sociedade na noção de pulsão de morte. Essa noção mostra a Freud que ele já não pode mais 

explicar esses fenômenos apenas pelo sexual, pois percebe que a satisfação pulsional não está 

só no campo do sexual, da pulsão de vida, do princípio do prazer, mas que há outra satisfação, 

que é a satisfação decorrente da pulsão de morte, uma satisfação destrutiva que diz respeito à 

agressividade, aos maus-tratos, à violência, à crueldade nas relações sociais. Observamos 

também que Freud não resolve a contradição decorrente da concepção dualista – pulsão de 

vida e pulsão de morte –, ao afirmar que a destruição une e, ao mesmo tempo, ameaça a 

civilização, porque ele compreende inicialmente que Eros é quem une. Se elas são 

antinômicas como ambas têm a mesma função de unir? Ou seja, o laço social não é apenas da 

ordem da vida, mas também da ordem da morte.  

 

Lacan, ciente da problemática estabelecida por Freud, avança e constrói a noção de 

gozo. Nesta noção, não há antinomia externa, como vimos que há em Freud na oposição 

pulsão de vida e pulsão de morte. O conceito de gozo resolve a contradição freudiana. O gozo 

inclui, ao mesmo tempo, a satisfação e a insatisfação, ele é o além do prazer.  Lacan passa a 

utilizar a noção de gozo para pensar a cultura, passa a pensar as ações humanas como 

motivadas pela busca de completude que falha, repete, busca novamente, comportando a falta; 

o gozo irrompe no campo do social. 

 

Queremos mostrar agora que a noção de gozo facilita a leitura dos fenômenos da cultura 

e da sociedade, ajudando-nos a explicá-los, o que já começamos introduzimos na parte sobre 

a destrutividade no campo da cultura. Zizek e Calligaris, autores contemporâneos, utilizam a 

noção de gozo em suas análises sobre os fenômenos da cultura e da sociedade. A partir deles, 

percebemos que a noção de gozo mostra-se mais pertinente e eficaz na leitura dos fenômenos 

da contemporaneidade, sobretudo nos fenômenos referentes à crueldade e à violência. É a 

título de exemplificação dessas proposições que utilizaremos agora as formulações de Zizek e 

Calligaris. 

 

Zizek é um autor que utiliza a noção de gozo nas suas explicações sobre o 

funcionamento das relações sociais; este passa a ser central em seus estudos (DALY; ZIZEK, 
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2006). Ele o utiliza para explicar uma multiplicidade de níveis da política, para analisar o 

fenômeno do nazismo e do racismo cotidiano, para esclarecer o funcionamento burocrático da 

sociedade, os rituais do poder, o funcionamento grupal de instituições como as militares e as 

religiosas (entre estas, a Igreja Católica). Para o autor, a dimensão do gozo afeta ―não apenas 

a vida psíquica [mas também] a vida cultural e política da sociedade‖ (Ibid., p.140). Zizek 

afirma que ―[...] num plano mais geral, toda política depende de certo nível de economia do 

gozo, e até a manipula‖ (Ibid., p. 141). Segundo Zizek, esta noção pode ser utilizada nas 

análises das relações sociais de forma geral e não apenas para análise dos laços
63

 sociais onde 

a violência e a agressividade são explícitas, como nas análises que realiza sobre o 

totalitarismo. 

 

Calligaris (1993), a partir do conceito de gozo, realizou uma análise sobre o fenômeno 

do nazismo em sua tese de doutorado, intitulada Recherche sur la perversion comme 

pathologie sociale: La passion de l’instrumentalité
64

, onde concebeu a perversão
65

 como 

patologia social, dissociando-a do caráter de desvio sexual, identificando o que chamou de 

montagem perversa que se estrutura na sociedade. Suas hipóteses são ampliadas para outros 

laços sociais. 

 

Ambos autores realizaram suas análises em fenômenos que ocorrem nas relações sociais 

gerais e não somente nos fenômenos referentes à violência, portanto, a noção de gozo mostra 

sua utilidade na análise dos fenômenos que dizem respeito à vida em sociedade em geral. 

 

Zizek (2008), realizando uma análise da vida em comunidade contemporânea através da 

noção de gozo, afirma que ―hoje, essa manipulação ideológica da jouissance
66

 obscena entrou 

em uma nova fase: nossa política é cada vez diretamente a política da jouissance preocupada 

                                                
63 Queremos lembrar que utilizaremos o termo laço social no sentido comum do termo e não no sentido que 

Lacan dá ao mesmo no Seminário 17 (1969-1970/1988). A esse respeito ver nota de rodapé nº 2 na p.11. 

64 Pesquisa sobre a perversão como patologia social: A paixão da instrumentalidade (tradução livre). Calligaris 

(1993) empreende a análise da perversão por meio do fenômeno do nazismo, especificamente, da participação 

dos adeptos ao nazismo, através do que chamou a ―paixão de ser instrumento‖ (p. 06).   
65 Aqui se faz necessário afirmar que usaremos também o termo perversão não no sentido de estrutura perversa, 

tal como a denominou Lacan. 
66 Jouissance é uma palavras anglo-francesa que pode ser utilizada no sentido de gozo, posse, fruição, gosto, prazer, 

segundo o Dicionário Ridel (ALVES, [sd]). Ela é utilizada por Jacques Lacan durante seu ensino e sua tradução para 

língua portuguesa, no campo da psicanálise, é gozo.  
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com as formas de aliciar, ou controlar e regular, a jouissance” (p. 408, grifo do autor). Para o 

autor, o gozo é central no funcionamento da sociedade, mas agora em novas bases. A 

sociedade vienense burguesa da época de Freud era regulada sob a forma de repressão ao 

gozo, como Freud nos mostrou a respeito da pulsão destrutiva. A sociedade contemporânea 

não só controla o gozo como o estimula, deve-se gozar ao máximo, mas não usufruir dele. O 

gozo, como vimos, irrompe no campo social e hoje é cada vez mais estimulado, mas o gozo é 

impossível, já que mítico e ao ser submetido às leis da linguagem, tem que ser regulado.  

 

Ao explicar o funcionamento do gozo nas relações sociais de forma geral através da 

relação prazer e gozo, Daly e Zizek o demonstram como um paradoxo, como o fez Lacan: 

 

O problema do gozo é que ele nunca funciona diretamente; é sempre 

perturbado. [...] O paradoxo é que, se você postula o prazer diretamente 
como uma meta, é obrigado a se submeter a diversas condições – por 

exemplo, preparação física para se manter sexualmente atraente –, de modo 

que seu prazer imediato torna a se estragar. O paradoxo central do gozo é 

que não se pode tê-lo diretamente como objetivo; ele é sempre um 
subproduto (DALY; ZIZEK, 2006, p. 142-143). 

 

Portanto, na medida em que se deseja uma vida em busca do prazer é necessária muita 

disciplina, então, o prazer é sempre estragado, isto é o gozo. 

 

 Em seu livro mais recentemente publicado no Brasil Zizek (2008) retoma essa ideia: 

[...] hoje, entretanto, nesse momento em que somos bombardeados por diferentes versões da 

injunção supergóica ―Goze!‖, do gozo direto do desempenho sexual à realização profissional 

[...] (ZIZEK, 2008, p. 402). E cada vez mais falhamos! Zizek, nesse mesmo texto afirma que 

―hoje, a psicanálise é o único discurso no qual temos permissão de não gozar (ao contrário de 

não ter permissão de gozar)‖ (2008, p. 402, grifo do autor). 

 

Este é o paradoxo do gozo, que Lacan apontou no Seminário 7, a partir do mito do 

assassinato do pai. Quando se postula o acesso ao gozo, ao prazer em excesso, ele passa a ser 

interditado, ou seja, mais a interdição é reforçada, o prazer é estragado, porque se torna 

obrigatório. Não é só o prazer que regula o psiquismo e as relações sociais, portanto, só o 

conceito de prazer não é suficiente para explicar esses fenômenos porque se trata do mais 

além do prazer.  
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As referências iniciais que Freud tinha para o funcionamento do psiquismo eram o 

prazer e o desprazer, o que o levou a formular os dois princípios do funcionamento mental, 

como vimos: o princípio do prazer e o princípio de realidade. Quando percebe que há um 

além do princípio do prazer ele propõe a pulsão de morte. Mas sua referência ainda é o prazer: 

seja no princípio do prazer, com a busca da sensação de prazer através da diminuição da 

tensão que causa desprazer, seja como adiamento da satisfação, tolerando o desprazer para, 

mais tarde, ir em direção ao prazer, no principio de realidade ou como mais além do princípio 

do prazer, onde há concomitantemente os opostos, o prazer e o desprazer. Conforme 

destacamos, a noção lacaniana de gozo é uma tentativa de responder a essa questão, de que há 

um além do princípio do prazer. E Lacan não o faz pela via do prazer porque o prazer não 

explica a satisfação decorrente da destrutividade; o prazer faz barreira ao gozo. Já o gozo 

explica porque ele é o excesso, o fora do campo do prazer, ele não é o prazer e nem o 

desprazer Ele é uma satisfação que não se dá pela via do prazer. Uma satisfação que não 

decorre do princípio do prazer, mas uma satisfação decorrente da destrutividade. 

  

Outro aspecto da vida associativa que Zizek (2003) explica sob a ótica do gozo diz 

respeito a um acontecimento que chocou o mundo – o ataque às torres do World Trade 

Center. Quanto a este fato, ele afirma que a ―explosão espetacular das torres do WTC não foi 

simplesmente um ato simbólico (no sentido de um ato cujo objetivo é passar uma mensagem): 

foi principalmente uma explosão de jouissance do Outro
67

‖ (ZIZEK, 2003, 163, grifo do 

autor). Todas as emissoras de televisão do mundo repetiram centenas e milhares de vezes o 

horror: o avião destruindo o prédio em chamas, as pessoas despencando em direção à morte, o 

desespero, o desolamento e a incredulidade das pessoas fugindo da fumaça e dos escombros 

lançados no entorno do WTC. Sua concretização em ato dá a medida do quanto o gozo é 

excessivo, intolerável e desestabilizador. Ele expressa uma tensão intolerável, por isso é 

traumático e é vivido também de forma desprazerosa, mas não é só desprazer, há uma 

satisfação que não decorre do prazer, ela comporta a insatisfação. O que gostaríamos de 

salientar nesse exemplo é que, para Zizek, não se tratava nessa repetição televisiva apenas do 

horror, mas junto à catástrofe vinha o fascínio do espetáculo, a explosão espetáculo, a 

irrupção da satisfação que acompanha a destruição – gozo, diria Lacan se estivesse vivo. Não 

se trata apenas de compadecer com o sofrimento do outro, mas de gozar com esse sofrimento. 

 

                                                
67 Lacan formula, a partir do Seminário 20 (1972-1973/1982), os modos do gozo: o gozo do sentido, o gozo 

fálico e o gozo do Outro e o mais-de-gozar – o objeto a. A esse respeito ver Gerbase (2008). 
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Teixeira (2007) explica o funcionamento da exploração da violência como espetáculo 

pela mídia: 

 

Esse destino da pulsão destrutiva, a inibição da sua finalidade, leva-nos a 

repensar a respeito dos resultados obtidos pelos atuais recursos, em 

particular aqueles do mundo da imagem tais como os jornais, o cinema, a 
televisão, os telejornais em especial e mesmo a exploração da violência 

como espetáculo feita pela mídia de modo geral. Possivelmente, constituem-

se em poderosos métodos que devolvem, em grande escala, de forma 
imaginária e narcísica, mas também sublimada, os primários desejos 

narcísicos onipotentes de destruição, satisfazendo as pulsões destrutivas dos 

seres falantes. Certamente, assistir na tela realiza algo que nos distancia da 
possibilidade de passarmos ao ato (TEIXEIRA, 2007, p. 28). 

 

A pulsão destrutiva, mesmo inibida em sua finalidade, irrompe no campo social. A 

mídia serve de veículo para a realização do gozo imaginário e narcísico, pelo expectador que 

não precisa de sua atuação consentida para se satisfazer. 

 

Zizek chega a afirmar que o gozo específico de uma comunidade é o que mantém os 

laços sociais: 

 

A identificação fundamental que mantém juntos os membros de uma 
comunidade não é tanto a identificação com a lei que rege o curso normal de 

suas vidas, mas a identificação com a forma específica da transgressão da 

lei, de sua suspensão (em termos psicanalíticos, com a forma de gozo 

específico da comunidade) (ZIZEK apud PEIXOTO JÚNIOR, 1999, p.294). 

 

Se para o autor, o que mantém os laços sociais é o gozo específico de uma comunidade, 

isto é, a identificação com a transgressão da lei, podemos inferir dessa afirmação que o gozo é 

agregador possibilitando a coesão grupal. Freud também afirmou a coesão grupal através da 

pulsão de morte, mas, como dissemos, é difícil compreender a coesão grupal através do 

conceito de pulsão de morte e porque Freud colocou a pulsão de vida como agregadora e em 

oposição à pulsão de morte. Isto não ocorre com o conceito de gozo, pois nele não há 

oposição externa.  

 

A comunidade possibilita uma forma de transgressão da lei, um gozo específico que os 

une. O que mantém a coesão da comunidade é a identificação com uma forma específica de 

gozo. No sentido da coesão grupal podemos retomar a explicação lacaniana sobre a 

sublimação criacionista para entender o que Freud quer dizer com a destruição e união da 



114 

 

 

 

pulsão de morte. O gozo é satisfação da pulsão de morte porque ela, a pulsão de morte, 

desune, separa significante e coisa, assassina a coisa ou articula, une o significante ao 

significante, então cria o mundo simbólico, a cultura.  

 

 Zizek (2008) exemplifica a coesão grupal através do funcionamento da comunidade 

militar que, para se sustentar, tem que se pautar por regras não escritas, que devem 

permanecer silenciadas. Os rituais de iniciação dos recrutas demonstram essa forma específica 

de gozo. Estes são submetidos a humilhações, maus-tratos, verdadeiras sessões de tortura, 

acabando até em casos de morte, para, então, adquirirem o status de pertencimento ao grupo.   

As regras não escritas têm sempre uma dimensão obscena – o gozo. Toleram o ato ilegal, 

transgressor e, ao mesmo tempo, reafirmam a coesão do grupo. O que mantém junto não é 

tanto a identificação com a lei que rege o curso normal; as regras explícitas, como vimos, mas 

as regras implícitas, o que fica silenciado é o que une o grupo. Freud disse que a pulsão de 

morte é silenciosa, mas procurou estudá-la em sua forma mais ruidosa, quando ela aparece 

sob forma de agressividade, voltada para o exterior. Lacan, tendo como referências 

epistemológicas obras mais contemporâneas que Freud, formulou os três registros real, 

simbólico e imaginário e situou o gozo em relação a eles. Na relação com a linguagem pôde 

explicar que o silenciado, o que não se pode dizer, é o que fica fora da representação, escapa 

da linguagem. Isto é próprio do gozo. 

 

Na mesma série de práticas subterrâneas obscenas que sustentam o edifício ideológico 

Zizek cita ainda as torturas de Abu Ghraib
68

, o ―sinistro enigma do comportamento do 

Vaticano diante dos nazistas‖ (2008, p. 480) e o funcionamento do Opus Dei
69

 que ele 

denomina de ―máfia branca da própria Igreja, a organização (semi) secreta que, de certa 

forma, incorpora a Lei pura para além de toda legalidade positiva [...] adota a posição 

                                                
68 A prisão de Abu Ghraib é um complexo penitenciário situado em Abu Ghraib, cidade iraquiana, próxima a 

Bagdá. Recentemente, após a ocupação do Iraque pela coalizão Estados Unidos e Reino Unido se tornou  

internacionalmente conhecida como lugar de torturas contra prisioneiros iraquianos. O episódio que tornou 

pública as práticas dos soldados da coalisão, responsáveis pela prisão, mostrava cenas onde os prisioneiros eram 

exibidos como troféus em posições de humilhação e maus-tratos. 
69 O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica, fundada por  Josemaría Escrivá de Balaguer em 2 de Outubro 

de 1928 em Madrid, na Espanha. Segundo o site oficial da Opus Dei, http://www.opusdei.org.br, do ponto de 

vista jurídico, o Opus Dei é uma Prelazia pessoal da Igreja católica que realiza atividades pastorais. Vela para 

que se sigam fielmente as disposições da Santa Sé e para que se cumpram o direito e os costumes da Prelazia. O 

Opus Dei acumulou um grande número de inimigos, inclusive dentro da própria Igreja Católica. Os críticos 

argumentam que o Opus Dei possui um acentuado caráter secreto, foi acusado de práticas de recrutamento 

desleais e agressivas, reprovavam suas práticas de mortificação corporal além de afirmarem que esta organização 

favoreceu os governos de Francisco Franco e Augusto Pinochet. Chegou-se a alegar que Escrivá simpatizasse 

com Adolf Hitler (WIKIPEDIA, 2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%A1_de_Balaguer
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://www.opusdei.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mortifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler


115 

 

 

 

perversa de instrumento direto da vontade do grande Outro‖ (2008, p. 480-481). O ponto 

comum a todos esse laços associativos são as regras obscenas subterrâneas e o gozo, sempre 

velado, mantém a coesão grupal. 

 

Aqui fica clara a associação gozo, transgressão e lei que Lacan desenvolveu no capítulo 

sobre o paradoxo do gozo no Seminário 7. Por conseguinte, a interdição é o veículo para que 

se possa gozar através da transgressão. A transgressão pode ser meio de gozo, mas não é o 

que dá acesso a ele. Foi preciso que o pecado tivesse lei para haver gozo, diz Lacan. Vimos 

que a lei se funda da violência, base da instauração de civilização; a destruição como 

reguladora dos laços sociais. O gozo regula os laços sociais. 

 

Seguindo a indicação freudiana que procurou esclarecer os fenômenos da pulsão de 

morte no campo da cultura em sua forma exteriorizada, escolhemos também ilustrar a 

pertinência do uso do conceito de gozo nos fenômenos totalitários que possibilitaram o 

surgimento de atitudes extremadas, portanto de forma mais evidente, de agressividade, maus-

tratos, violência e aniquilamento do outro, ou seja, a diversidade da destrutividade nas 

relações sociais. 

 

Para Zizek os totalitarismos exigem sacrifícios e ―exsudam o mau cheiro do fascínio por 

uma jouissance obscena letal‖ (ZIZEK, 2008, p.497). O autor aponta o fascínio pelo gozo, a 

satisfação que a destrutividade comporta nos laços sociais possibilitada pelas barbáries da 

guerra. Ele é inerente aos laços. Inclusive, os laços totalitários, onde a destrutividade surge de 

forma extremada, produz a união das pessoas. 

 

Não conseguimos explicar as barbáries da guerra pela via do desejo e do prazer, porque 

se trata de gozo. O desejo está implicado diretamente com a lei, ele funciona como uma 

barreira contra o gozo, para não ultrapassar um limite, mas está no princípio de uma 

transgressão da Lei e é o que dá a possibilidade ao sujeito o acesso ao gozo. O prazer não 

explica o funcionamento dos atos de violência praticados pelos nazistas, porque nesses atos há 

uma tensão, um excesso, um gozo que só pode ser desfrutado de modo velado, um gozo além 

do prazer, implicando uma ideia de transgressão.  

 

Se fossemos explicar os atos de crueldade praticados nas guerras contra o semelhante 

pela via do prazer com a crueldade teríamos que pensar que se tratava de perversão, da 
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perversão como estrutura. Não podemos afirmar que toda a população alemã que participou 

da segunda guerra era perversa, que sentia prazer explicito com as barbáries da guerra, 

retirando prazer com este ato de crueldade contra o semelhante, através de uma atuação 

consentida que visasse o prazer crueldade.  Até mesmo os carrascos nazistas eram pessoas 

banais e comuns, como afirmou Arendt 
70

. Segundo eles, não praticavam atos de violência por 

prazer na crueldade. O próprio Eichmann
71

, carrasco nazista, explicou seus atos como sendo 

decorrentes do cumprimento do seu dever: ―quando tentou justificar seu papel no 

planejamento e na execução do Shoah [Holocausto]: ele fazia apenas o seu dever e obedecia 

às ordens do Fuhrer‖ (ZIZEK, 2008b, p. 65), eximindo-se de suas responsabilidades, pois 

para ele, não se tratava do exercício de crueldade. Os carrascos nazistas imputavam a alguma 

autoridade, salienta Zizek (2008b), a causa dos seus atos, negavam o genocídio, ignoravam a 

existência do holocausto, como forma de eximir-se das responsabilidades desses atos. 

 

O gozo serve para explicar o que está implícito nos atos dos nazistas. Segundo Zizek, os 

carrascos nazistas sabiam, ―secretamente, que os rituais do dever eram um faz-de-conta para 

disfarçar o gozo derivado de fazer algo medonho‖ (ZIZEK, 2006, p. 158). A ênfase de Zizek é 

no gozo e a obediência, ou seja, o cumprimento do dever servia para encobrir o gozo derivado 

do seu ato perverso. Isto é diferente de afirmar que os nazistas tinham uma estrutura perversa. 

Dessa afirmação podemos depreender que qualquer ser humano pode gozar com a crueldade, 

os neuróticos, diria Freud, sem necessidade de uma atuação consentida de crueldade. Dizer 

que há em todo o ser humano a pulsão destrutiva, foi mérito de Freud. Dizer que isto é gozo 

produz inteligibilidade, pois estamos falando da satisfação decorrente da crueldade, que é 

velada ao sujeito, não se trata de uma atuação consentida. 

 

O conceito de gozo serve para explicar os laços burocráticos e de poder, portanto, não 

somente em situações beligerantes, de extrema destrutividade. Zizek (2006) afirma que ―todas 

as burocracias e rituais requintados do poder [também fazem] parte dessa economia obscena 

do gozo‖ (DALY; ZIZEK, 2006, 158). Calligaris (1993) indica que o gozo se situa na adesão 

cega e na obediência aos regulamentos, mas um regulamento próprio ao funcionamento da 

burocracia e do nazismo. Calligaris também, como Zizek, dedicou-se ao estudo do fenômeno 

do nazismo através do gozo. O autor afirma que ―[...] o gozo das pessoas envolvidas [no 

                                                
70 Hanna Arendt, teórica-política, desenvolveu a tese sobre a banalidade do mal em seu livro ‗Eichmann em 

Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal‘ (ARENDT, 2000). 
71 Karl Adolf Eichmann, tenente-coronal da SS, foi o responsável pela logistica de extermínio de milhões de 

judeus durante o Holocausto, a chamada ‗solução final‘ (ARENDT, 2000). 
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genocídio nazista] estava na obediência, e não na matança [...]‖ (1993, p. 115), querendo dizer 

que não se tratava do gozo da estrutura perversa. 

 

Para Calligaris, os carrascos nazistas alegavam que seus atos de crueldade eram 

praticados por obediência, o que eles almejavam era se tornar funcionários exemplares. Mas, 

para o autor, a obediência decorrente da paixão da instrumentalidade
72

 possibilita o gozo. 

Esses tipos de laços burocráticos e os rituais requintados do poder possibilitam o gozo com a 

obediência.  

 

Zizek diferencia-se de Calligaris quando afirmou que a obediência servia para encobrir 

o gozo derivado de fazer algo cruel, referindo-se aos carrascos nazistas.  Ambos autores 

alegavam haver gozo nos laços burocráticos, mas um gozo que não era derivado da matança 

explícita. A adesão cega aos regulamentos, que levou aos atos de crueldade, não se explica 

pelo prazer, porque o prazer não inclui a satisfação decorrente da crueldade, mas o gozo sim. 

Não podemos também afirmar que se trata do desejo porque a ideia de regulamento implica a 

ideia de supressão do desejo e vimos, com Lacan que há desejo, mas ele é uma defesa contra 

o gozo. 

  

Segundo Calligaris (1986, p. 16) ―a grande maioria das pessoas que entra num sistema 

totalitário é tomada em uma montagem perversa‖. Aqui precisamos introduzir, a título de 

esclarecimento, que Calligaris faz uma diferença entre perversão e montagem perversa. A 

montagem perversa, segundo o autor, é uma condição posta para a neurose, portanto, não há 

alusão à perversão como estrutura clínica. Podemos aproximar esta proposição da referência 

freudiana de que a neurose é o negativo da perversão (FREUD, 1905/1974c), ou seja, na 

neurose há uma fantasia perversa, um gozo perverso, e na perversão uma atuação consentida 

da fantasia. Segundo Calligaris, o neurótico pode colocar em ato sua fantasia perversa 

masoquista ao participar da montagem perversa. Podemos dizer, então, que o autor realiza um 

                                                
72 Segundo Calligaris (1991), a paixão da instrumentalidade é propiciada pela montagem perversa que se 

estrutura no campo social onde um sujeito se transforma ―[...] em instrumento de um saber que o manda 

eventualmente matar milhares de pessoas, [...] este é o preço que talvez a maioria dos neuróticos esteja disposta a 

pagar para encontrar o alívio que a montagem promete‖ (p. 114). O que o autor entende por paixão de 

instrumentalidade é a paixão de ser instrumento de um saber, ou seja, para sair do sofrimento neurótico banal, o 

neurótico pode optar por reduzir a sua própria subjetividade a uma instrumentalidade (CALLIGARIS, 1991, 

grifo do autor).  Ao abandonar sua singularidade o sujeito tampona sua falta, sua castração.  
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deslocamento da abordagem das perversões para uma perspectiva social contrariando as 

análises sobre a perversão que, comumente, são realizadas sob a ótica da clínica.  

 

Ao explicar o funcionamento do nazismo através do que chama paixão de 

instrumentalidade, Calligaris não está se referindo apenas aos carrascos nazistas, mas a 

qualquer um que participe de uma montagem perversa. Ele sugere a existência de um gozo do 

sujeito quando afirma que o neurótico, na montagem perversa, encontra aí uma modalidade 

mais tranquila de gozo. O que possibilita essa modalidade mais tranquila de gozo é ―a 

montagem [... que] esconde a face obscena do Outro de que se produz o gozo‖ 

(CALLIGARIS, 1986b, p. 38). Da afirmação, depreende-se que o gozo obsceno do Outro é 

ocultado pela montagem. Os laços sociais possibilitam o gozo do sujeito. Logo, se a 

montagem esconde a face obscena do Outro, o gozo do Outro, podemos afirmar que isto 

colabora para que o neurótico experiencie uma modalidade mais tranquila de gozo, portanto, 

ela se torna possível nos laços sociais a um neurótico, a qualquer ser humano submetido ao 

regime da castração, lei que proíbe o gozo.  Nesta explicação, Calligaris, tal como Zizek, 

propõe que o gozo é velado porque se trata da neurose.  

 

Dessa afirmação podemos depreender que qualquer ser humano pode gozar com a 

crueldade, os neuróticos, diria Freud, sem necessidade de uma atuação consentida de 

crueldade. Dizer que há em todo o ser humano a pulsão destrutiva, foi mérito de Freud. Dizer 

que isto é gozo produz inteligibilidade, pois estamos falando de uma satisfação que não ocorre 

pela via do prazer, mas de uma satisfação decorrente da crueldade, que é velada ao sujeito. 

 

Calligaris estende suas formulações para outros laços sociais ao afirmar ―que a vida não 

seria possível sem a montagem perversa‖. (1986, p. 16). Em outro trabalho o autor amplia esta 

afirmação: ―apesar de ter escolhido um exemplo no fundo do horror, considero que a paixão 

da instrumentalidade é o ordinário da vida social, a sua inércia natural‖ (CALLIGARIS, 1991, 

p. 115). A posição instrumental a que o sujeito se oferece propicia que ele desfrute do gozo. A 

montagem perversa une as pessoas. Propicia o gozo derivado da obediência aos regulamentos. 

Portanto, também as relações sociais cotidianas, para ele, seriam passíveis de uma montagem 

perversa que propicia o gozo. 

 

Queremos destacar que a noção de gozo nos laços sociais está relacionada à noção 

freudiana de supereu, propiciando um debate sobre o campo da ética e da moralidade, através 
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das relações entre supereu e consciência moral e supereu e destrutividade. Freud nomeou o 

supereu como pura cultura pulsão de morte, como vimos, e isto levou Lacan (1972-

1973/1982) a afirmar que o supereu é que força a gozar. 

 

Para ilustrar o funcionamento dos laços sociais na relação ao supereu, recorremos ainda 

a Zizek que explica o funcionamento do nazismo através da sua relação com a lei e o supereu. 

Ele afirma: ―a tensão entre a lei e seu fundo obsceno [é o] que está inscrito na própria 

estrutura do mal nazista‖ (DALY; ZIZEK, 2006, p. 158). Essa relação encontramos em 

Lacan, a associação gozo e lei, introduzida através do paradoxo do gozo. Como diz Lacan, 

referindo-se a São Paulo, só há pecado se houver lei, portanto, pecado e lei estão interligados. 

A lei comporta o seu avesso. No momento em que se instaura a lei a sua transgressão tornará 

possível um gozo. O autor ainda acrescenta que ―a lógica do holocausto inscreve-se, antes, na 

tensão entre lei, lei moral e seu supereu obsceno por baixo‖ (Ibid., p. 157), este intrínseco à 

estrutura do mal nazista. Para o autor, o gozo nesse tipo de laço é estatizado, normatizado e 

entrelaçado à lógica do sacrifício através de uma injunção superegóica. Nessa explicação do 

laço nazista a partir da tensão entre lei moral e o gozo do supereu, Zizek aborda a relação 

direta da moral e seu avesso superegóico. Essa afirmação permite associar moralidade e 

destrutividade, como o fez Freud, e moralidade e gozo, para atualizarmos com a noção 

lacaniana. Quanto mais o supereu exige mais se goza. Quanto mais a coletividade exige a 

moralidade, mais o supereu coletivo produz destrutividade, mais o gozo irrompe no social. 

 

A moral e a ética humana não explicam a tendência destrutiva humana, não explicam o 

gozo. O que governa o caminho do nosso prazer não é nenhum Bem Supremo, mas das Ding, 

o que está além do limite do nosso prazer, como nos mostrou Lacan no Seminário 7 (1959-

1960/1988), e é isto que produz algum entendimento possível das ações humanas. Os nazistas 

explicavam suas tendências destrutivas através do que acreditavam que os unia – o bem 

supremo da nação – : ―[...] Ele [o nazismo] significa que até os piores crimes devem ser feitos 

pelo bem supremo da nação‖ (Ibid., p. 156-157). Quando Lacan tenta estabelecer, no 

Seminário 7, uma ética sem bem, no sentido da moral, é porque para o humano, só se pode 

falar em bem  no sentido de das Ding, o objeto que nunca se teve e que se busca. 

    

A ética e a moral também não explicam o funcionamento do nazismo quando produz a 

‗expulsão do mal‘: os judeus, os deficientes, os homossexuais, os eslavos, os ciganos. Freud 

havia demonstrado em Psicologia do grupo que as massas podem levar à homogeneização; o 



120 

 

 

 

diferente é desestabilizador e a tendência é sua expulsão, seu aniquilamento, no caso do 

nazismo. Com Lacan podemos também explicar este fenômeno através da noção de gozo, de 

gozo como usufruto, o que é lícito ou ilícito nos vínculos sociais, até onde se pode chegar 

com o usufruto do corpo do outro. O gozo, como usufruto, demonstra que se pode tomar o 

corpo do outro como objeto de apropriação, até a completa destruição do outro, ao 

esquartejamento dos corpos, à aniquilação de um povo. Para Lacan, o gozo é próprio do 

usufruto do outro, o outro como objeto. Constatar que o homem pode tomar o outro como 

objeto, até o extremo de sua destruição, deixava Freud perplexo, mas ele não recuou diante da 

tese da pulsão destrutiva.  

 

Gostaríamos de concluir este capítulo com a seguinte frase lacaniana: ―não há bem 

sem mal, não há bem sem sofrimento‖ (1964/1979, p. 228), isto é, o gozo, que irrompe no 

campo individual ou nos laços sociais. Portanto, o gozo está presente nas relações sociais 

cotidianas, é o ordinário da vida social.              
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                                                                            

Não me faça parecer um pessimista [disse Freud após o aperto de mão]. Eu 

não tenho desprezo pelo mundo. Expressar desdém pelo mundo é apenas 

outra forma de cortejá-lo, de ganhar audiência e aplausos. Não, eu não sou 

um pessimista, enquanto tiver meus filhos, minha mulher e minhas flores! 

Não sou infeliz – ao menos não mais infeliz que os outros.
73 

  

Chegou o momento de concluir. Antes dele o momento de compreender, o tempo da 

hesitação, da elaboração, diria Freud. A pressa, a urgência que a finitude do tempo 

cronológico nos impõe leva-nos aos últimos escritos dessa dissertação. Nomeamos então, de 

considerações finais, uma conclusão provisória, que deixa aberta a possibilidade de relançar o 

desejo, apontando para o furo, tal como o tonel das danaides. Isso supõe continuidade? Como 

sabê-lo? 

 

Mas Lacan continuou. Ele avançou muito mais na temática do gozo, e é a título ainda 

de esclarecimento desse avanço que gostaríamos de pontuar dois momentos cruciais: o 

primeiro situado na teoria dos discursos, no Seminário 17 (1959-1960/1988), onde ele propõe 

o objeto a, o mais-de-gozar e o segundo, sua última mudança nesta temática, a teoria 

topológica onde ele propõe as modalidades de gozo (o gozo fálico, o gozo do Outro,  o gozo 

do sentido – o jouissens
74

 –, e o mais-de-gozar – o objeto a. Uma questão nos impõe ainda: 

será que podemos identificar, entre essas modalidades, alguma que mais se aplica ao estudo 

do funcionamento do gozo nos laços sociais. Só saberemos a posteriori. Ou não! 

 

A diferenciação feita por Lacan, que utilizamos nessa dissertação, foi a que propôs 

duas ordens de gozo: o gozo ilimitado, mítico, quase anterior à linguagem e um gozo 

limitado, interditado pela sua relação com a linguagem, próprio aos seres falantes, o que nos 

bastou para o objeto de nossa pesquisa.  

 

Mostramos que o caminho explorado por Freud, do prazer à morte, culminou em 

Lacan com a noção de gozo. Os fundamentos freudianos – a teoria da pulsão, os campos da 

satisfação, do prazer e, principalmente, o além do prazer – abriram a perspectiva para a 

                                                
73

 Freud, em entrevista concedida a George Sylvester Viereck, em 1926 (DAVID, 2003, p. 65). 
74 Lacan usa o jouissens que significa o gozo do sentido, e também o utilizamos em francês, para mostrar que ele 

o faz para equivocar com o jouissance, o gozo, em Televisão (1973/1993, p. 25). 
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elaboração lacaniana. Seguindo os passos de Freud Lacan construiu a noção de gozo através 

da noção de pulsão de morte, diferenciando-a do desejo e do prazer. 

 

Após delimitar a anterioridade do gozo frente ao desejo, Lacan reforça a tese freudiana 

da prevalência da pulsão de morte, do masoquismo originário e da repetição no 

funcionamento psíquico e nas ações humanas e formula a noção do gozo como o além do 

princípio do prazer. O gozo se opõe ao princípio do prazer, ele é desestabilizador, excessivo, 

expressa uma tensão intolerável, por isso, é traumático e é vivido de forma desprazerosa, – é o 

prazer freudiano com o desprazer – a pulsão de morte. Ele é tensão não assimilável, o excesso 

que irrompe, o além do princípio do prazer. 

 

Estabelecemos uma discussão sobre a pulsão de morte nos laços sociais para 

situarmos, a seguir, a noção de gozo nos estudos sobre cultura e sociedade. No retorno a 

Freud, Lacan se depara com a teoria freudiana sobre a cultura e sociedade, com 

supervalorização da sexualidade e termina com o reconhecimento do lugar da destrutividade, 

que será situada em primeiro plano na subjetividade e nos laços sociais. Acompanhou o 

problema que surgiu em Freud, quando este efetuou o deslocamento da ideia da oposição 

entre cultura e sexualidade para a ideia da oposição entre cultura e destrutividade e, então, 

formula a noção de gozo. Estabelecendo uma interlocução com Zizek e Calligaris, vimos 

como a noção de gozo se revela um operador pertinente e interessante na leitura dos 

fenômenos sociais contemporâneos, sobretudo nos fenômenos da crueldade e violência. 

 

A proposta deste estudo não pretendeu se limitar a descrever e discutir os fenômenos 

da destrutividade na coletividade na relação gozo e laço social, mas mostrar que as 

experiências do sujeito individual e seus vínculos sociais perpassam pelo gozo. Há gozo nos 

laços e vimos que podemos afirmar mais além: o gozo sustenta os laços sociais, porque isto 

decorre da perspectiva psicanalítica; a freudiana que colocou a destrutividade no cerne da 

condição humana após a formulação de um aparelho psíquico pulsional e a lacaniana, com a 

noção de gozo, que estabeleceu este aparelho como aparelho de gozo. 

 

Com a noção de pulsão de morte, Freud se distanciou da ideia de aspiração a um 

apaziguamento ou satisfação possível para o humano e percebeu que, após seu além do 

princípio do prazer, a felicidade do ser humano é impossível. Percebeu também que o amor 

não é o único responsável pelos vínculos dos membros de um grupo, como pensam os 
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partidários do utópico mandamento do amor ao próximo como a si mesmo, colocando um 

limite nessa utopia. Há gozo nos laços sociais, portanto, a pretensão de construir laços sociais 

pacíficos é uma ilusão, demonstrando a impossibilidade de um social harmonioso e perfeito. 

A paz é uma utopia: os homens são violentos, demonstra Freud. Mas ele não recuou diante 

da destrutividade humana. Diante dessa inevitalibidade, ele afirma a força de Eros contra a 

Tânatos –, apostando na força da vida, como pacifista que era.  

 

Lacan vê a pulsão de morte além dessa perspectiva: ele manterá em toda sua obra que 

a pulsão de morte vivifica, que o gozo passa à fala por intermédio da pulsão de morte, 

criando o mundo simbólico, a cultura. O gozo é satisfação da pulsão de morte porque ela 

desune, separa significante e coisa, assassina, destrói a coisa ou articula, une o significante ao 

significante.  

 

Diante da inevitabilidade do gozo nos laços sociais, a psicanálise não se propõe a 

legislar sobre ele, pois os psicanalistas não devem se fazer guardiões de leis promulgadas em 

nome do bem-estar e da justiça, apesar da referência à função paterna no discurso da 

psicanálise. Também não assumem o papel de reivindicadores de um possível direito ao 

prazer, um bem-estar pleno ou mesmo a um gozo absoluto e ilimitado. A psicanálise não 

pretende adaptar o homem à realidade.  

 

A experiência analítica situa-se na relação do sujeito com o gozo. A praxis analítica 

tem a pretensão de ‗tratar‘ o real pelo simbólico. Há que se pensar a relação analítica a partir 

do gozo, pois nem tudo é significante; há gozo, nos ensinou Lacan. Mesmo diante da 

impossibilidade de dizer o gozo o analista convoca ao uso da palavra, questionando a posição 

do sujeito diante do seu desejo. Segundo Lacan, a ética da psicanálise propõe que se percorra 

o desejo inconsciente, através dos desfiladeiros dos significantes em direção ao gozo, pois ele 

só pode ser ‗alcançado na escala invertida da lei‘. Que o desejo inconsciente seja levado às 

últimas consequências, à sua impossibilidade, justamente, onde ele faz barreira ao gozo, para 

que este, sendo recusado, possa ser alcançado. 

 

Freud ao apontar uma analogia entre o processo civilizatório e o caminho do 

desenvolvimento individual, no Mal-estar na civilização, não descarta e nem considera um 

absurdo, mas admite cautela, diante da possibilidade de intervenção psicanalítica na 
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comunidade cultural. O analista é chamado a intervir de diversas formas no campo social e 

esta intervenção pode acontecer se ele opera enquanto analista, quando intervém a partir de 

sua escuta. Neste campo deve prevalecer a ética da psicanálise, ética esta que não se baseia 

em ideais, propondo ir além dos ideais dos enlaçamentos, porque, como vimos, também há 

gozo que nos laços sociais é o ordinário da vida social.              
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