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RESUMO 

 

 

Trata-se de uma investigação sobre as dualidades conceptuais saúde/doença e 

normal/patológico em Freud. Mediante a perspectiva epistemológica de Kurt Lewin, 

buscamos saber o quanto estas dualidades expressariam o modo de pensamento 

galiléico e o que há do modo aristotélico. Ora, uma vez que Freud oscilou entre as duas 

formas de pensamento, procuramos, no seu próprio texto, algumas indicações que 

pudessem servir como referência galiléica suplementar. Consideramos que ao falar 

sobre plasticidade e adesividade libidinais, ele teria estabelecido um continuum entre 

estas categorias em relação: em vez de opô-las em dicotomias aristotélicas, ele as teria 

conectado dialeticamente como verdadeiras dualidades ou séries de fenômenos que 

compreenderiam uma variação contínua entre si. Tal justificaria o reconhecimento de 

que fases de transição estariam sempre presentes entre a normalidade e a patologia, e 

saúde e doença, respectivamente. Supondo que Freud tenha apenas raciocinado 

mediante tal lógica, não chegando a formalizá-la epistemologicamente, tentamos 

formalizá-la com a ajuda do que Canguilhem expôs sobre a normatividade de vida e as 

diferenças entre normalidade e saúde e, anormalidade e patologia. Verificamos que (1) 

as dualidades acima referidas expressam amplamente o modo de pensamento galiléico, 

mormente quanto às neuroses; ele as concebeu como séries de fenômenos que 

compreendem uma variação contínua entre si. (2) Apesar da distinção entre seus 

campos de referência, a lógica que descobrimos haver em Freud é algo comparável com 

o que Canguilhem atribuiu à normatividade vital.  

Palavras-chave: Saúde/Doença. Normal/Patológico. Epistemologia. Freud. Lewin. 

Canguilhem. 
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ABSTRACT 

We search here about two kinds of conceptual dualities in Freud: health/disease and 

normality/pathology. By means of Kurt Lewin’s epistemological perspective, we seek 

to know how these dualities could correspond to Galilean and Aristotelian ways of 

scientific thought. Having evidenced that Freud had shown an oscillation between the 

modes of scientific thought, we have sought, through Freud’s own works, some 

indication which would help as a supplementary Galilean reference. We considerate, 

then, that Freud’s view on plasticity and adhesiveness of libido present the idea of a 

continuum between the two phenomena. That is, instead of opposing them in the way of 

the Aristotelian dichotomies, Freud has dialectically connected them as dualities and 

series of phenomena which show internal and continuous variation among themselves. 

This testifies the existence of some phases of transition between normality and 

pathology and health and disease. Once Freud had only conceived but never formalized 

his idea in epistemological terms, we have tried to do this. By means of Canguilhem 

theory life normativity and the differences between normality and health as well as 

abnormality and pathology, we have found out that: (1) the above mentioned dualities 

correspond to the Galilean way of thought; this occurs mainly when Freud refers to 

neurosis; Freud conceived them as a series of phenomena that show internal and 

continued interconnection. (2) Despite the difference between their fields of reference, 

the logic found in Freud is somewhat comparable to what Canguilhem attributed to life 

normativity.         

Keywords: Health/Disease. Normal/Pathological. Epistemology. Freud. Lewin. 

Canguilhem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Fazemos aqui uma pesquisa epistemológica sobre as dualidades conceptuais 

normal/patológico e saúde/doença em Freud. Propusemos tratar este tema mediante uma 

perspectiva de Kurt Lewin (1975[1932]). Fundamentamo-nos no que este escreveu em 

seu artigo O conflito entre os modos galiléico e aristotélico de pensamento na 

psicologia contemporânea. Considerando que Freud procedeu a uma verdadeira 

continuidade entre o normal e o patológico, procurámos identificar qual dos dois modos 

de pensamento teria predominado em Freud. Verificamos também, com base em Lewin, 

o quanto as dualidades conceptuais aludidas expressariam quer uma dialética, ou seja, 

uma relação de oposição interna entre seus elementos quer as ideias de um continuum e 

de série de fenômenos relativos aos processos inconscientes, que permitiriam uma 

variação entre si. Perguntamo-nos, então, se seria possível formalizar a lógica 

empregada por Freud, segundo aquela que Canguilhem expôs sobre a normatividade de 

vida e as diferenças entre normalidade e saúde por um lado, e pelo outro, entre 

anormalidade e patologia.      

O problema que propusemos deveu-se a nossos questionamentos quanto aos 

conceitos freudianos relativos aos temas: saúde, doença, moléstia, enfermidade, 

perturbação, normalidade, normalidade, anormalidade, dentre outros. De fato, 

constatamos que seu emprego acompanhou Freud desde os primeiros escritos, passou 

pelos textos da primeira e segunda tópicas, os artigos metapsicológicos, os casos 

clínicos, os artigos sobre técnica, as minutas psicanalíticas e suas correspondências. 

Todavia, supomos que como não receberam uma formalização, em termos de leis 

lógicas, eles tornam complexa sua compreensão.  

Como exemplos, podemos citar a Conferência XVII, O Sentido dos Sintomas, 

em que Freud (1996[1916-17]), mesmo afirmando a singularidade do sintoma 

neurótico, assim como das parapraxias, em relação à vida psíquica, as manteve 

atrelando-as a uma ideia de doença. Ele disse: “a neurose obsessiva e a histeria são as 

formas de doenças neuróticas em cujo estudo baseou-se inicialmente a psicanálise, e em 

cujo tratamento, também, nossa terapia realiza seus triunfos.” (FREUD, p. 266, grifo 

nosso). Em seguida, sobre a neurose obsessiva, especificamente, ele informou, em 

oposição à psiquiatria, que o que a mantinha era “sustentado por uma energia com a 
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qual provavelmente não encontramos nada comparável na vida mental normal.” 

(FREUD, p. 267, grifo nosso).  

No relato de dois exemplos de um sintoma obsessivo Freud demonstrou como 

“a análise de um ato obsessivo inócuo conduziu ao mais intimo âmago de uma doença.” 

(p. 271). Já no caso clínico de Dora, redigido com o intuito de mostrar “a estrutura da 

doença neurótica e o determinismo de seus sintomas” (p. 24, grifo nosso), Freud 

(1996[1905]) falou sobre o papel desempenhado pela inibição do fator psicossexual nas 

perturbações patológicas. Ele acrescentou: “os fenômenos patológicos são, dito de 

maneira franca, a atividade sexual do doente.” (FREUD, p. 110, grifo nosso). Na 

conclusão do mesmo caso, ao expressar a eficácia terapêutica da psicanálise, Freud 

disse: “vê-se melhorar o estado do doente à medida que, traduzindo o material 

patogênico em material normal, contribui-se para o solucionamento de seus problemas 

psíquicos.” (FREUD, p. 111, grifo nosso).  

Sobre o método analítico Freud disse ser o que “consegue a transformação 

mais ampla do doente [...] o mais interessante, o único que nos ensina algo sobre a 

gênese e a interação dos fenômenos patológicos.” (FREUD, 1996[1905], p. 246, grifo 

nosso).  Apesar de defender nos Três Ensaios (FREUD, 1996[1905]) a dificuldade de 

delimitar o normal e patológico, devido às perversões inerentes à sexualidade humana, 

ele confirmou uma dualidade ao apontar o papel do sexual “na vida anímica normal e 

patológica.” (FREUD, p. 126, grifo nosso). 

Supomos que a relevância da pesquisa que propomos reside justamente no 

reconhecimento do trato singular dado Freud às dualidades saúde/doença e 

normal/patológico. Ao compará-lo à ciência de sua época, percebemos não ter ele 

rompido em definitivo com as barreiras entre o normal e patológico, apesar de ter 

conferido ao assunto uma nova leitura.  

É que as enfermidades – ao menos as que são corretamente denominadas de 

“funcionais” – não pressupõem a desintegração do aparelho ou a produção de 

novas divisões em seu interior. Elas devem ser explicadas em termos 

dinâmicos, pelo fortalecimento e enfraquecimento dos diversos componentes 

da interação de forças, da qual tantos efeitos ficam ocultos enquanto as 

funções permanecem normais. (FREUD, 1996[1900], p. 634).  

Como ele mesmo indicou, foi o pressuposto fundamental da psicanálise, seja 

ele, a cisão do psiquismo entre consciente e inconsciente, que lhe permitiu 



13 
 

“compreender e integrar à ciência os frequentes e relevantes processos patológicos da 

vida humana.” (FREUD, 2004[1923], p. 28).  

A nova descoberta que nos foi ensinada pela analise das formações 

psicopatológicas e do primeiro membro dessa classe – o sonho – reside no 

fato de que o inconsciente (isto é, o psíquico) é encontrado como uma função 

de dois sistemas separados, e de que isso acontece tanto na vida normal 

quanto na patológica. (FREUD, 1996[1900], p. 639). 

Freud demonstrou a primazia do inconsciente em todos os processos do 

psiquismo, inclusive na patologia. Beauchesne (2002) inclusive considera inapropriada 

qualquer consideração sobre a psicopatologia que não tome por referência a psicanálise.  

Ele assevera que a singularidade de Freud o situa na história da psicopatologia. A troca 

de ideias entre a psicanálise e a psiquiatria, ao mesmo tempo em que demarcava a 

ambivalência entre estas duas disciplinas, possibilitou a Freud edificar seu universo 

psicopatológico, ampliando seu campo de atuação.  

A psicanálise representa uma técnica de investigação, um método terapêutico 

e um corpo de teorias nascidas de sua prática. Esse corpo de teorias tem uma 

aplicação direta na compreensão dos fenômenos psicopatológicos e pode 

representar para alguns o conjunto da psicopatologia atual. (BEAUCHESNE, 

2002, p. 112).  

O que distingue a compreensão freudiana do psicopatológico, ao mesmo tempo 

em que garante sua pertinência teórica, é o paradigma do sonho. Este, ao contrário do 

que erroneamente se diz, não extinguiu o sentido da patologia, mas imprimiu-lhe uma 

novidade. De fato, embora Freud tenha tornado menos espessa a barreira entre os 

saudáveis e os doentes, a partir da descoberta da similaridade etiológica entre saúde e 

patologia, o estatuto do psicopatológico foi mantido, mesmo havendo resistência quanto 

a esta terminologia. O sonho serviu a Freud como ferramenta para deslindar certas 

estruturas psicopatológicas. Freud recomendou que “os sonhos deviam ser encarados 

como os protótipos normais de todas as estruturas psicopatológicas”. Para ele, quem 

compreendesse os sonhos poderia “também apreender o mecanismo psíquico das 

neuroses e psicoses”. (FREUD, 1996[1913], p. 175).  

Freud (1996[1900]) realmente teorizou sobre o amplo nível de concordância 

entre os sonhos e as psiconeuroses. Ambos são fenômenos anímicos constituídos por 

motivações inconscientes. Entretanto, em nenhum momento os tomou como 

equivalentes de modo preciso, caso contrário eles poderiam ser considerados sinônimos, 

o que de forma alguma, acontece. No texto Dois Verbetes de Enciclopédia consta: 

[...] o trabalho analítico demonstrou ser a dinâmica da formação dos sonhos a 

mesma da formação dos sintomas. Em ambos os casos encontramos uma luta 
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entre duas tendências, das quais uma é inconsciente, normalmente reprimida, 

e se esforça por obter satisfação, isto é, a realização do desejo, enquanto que 

a outra, pertencente provavelmente ao ego consciente, é desaprovadora e 

repressiva. O resultado desse conflito é uma formação conciliatória (o sonho 

ou o sintoma) na qual ambas as tendências encontram expressão incompleta. 

[...] Porquanto os sonhos não são fenômenos patológicos, o fato demonstra 

que os mecanismos mentais que produzem os sintomas da doença estão 

igualmente presentes na vida mental normal, que a mesma lei uniforme 

abrange tanto o normal quanto o anormal e que as descobertas das pesquisas 
em neuróticos e psicóticos não podem deixar de ter significação para a nossa 

compreensão da mente saudável. (FREUD, 1996[1923], p. 259).  

Parece-nos plausível supor que às categorias saúde/doença e normal/patológico 

são constantes em Freud, entretanto, falta-lhes uma elaboração conceitual mais precisa. 

O uso ambíguo, enquanto sinônimos, dos termos normalidade e saúde, assim como 

anormalidade e patologia (doença) denunciam isso.  

É na tentativa de elucidar a legitimação precisa destes termos que este estudo 

aposta nas considerações epistemológicas de Lewin (1975[1932]). Este afirmou que, 

dentre as psicologias dos anos trinta e quarenta do século passado, a psicanálise de 

Freud foi uma das poucas em que poderíamos encontrar efetuada, apesar de não 

completamente, uma transição do modo aristotélico para o modo galiléico de 

pensamento.  

Neste trabalho não nos referimos às formas de tratamento analítico, muito 

menos aos ideais de cura; isso caracterizaria uma pesquisa clínica. Também não 

tentamos construir um manual psicanalítico de saúde e doença, que sirva para enquadrar 

os indivíduos, tais como os tão conhecidos manuais classificatórios. É sabido que Freud 

não segregava seus pacientes por este critério.  

Quanto à pesquisa bibliográfica, excetuando o que citaremos de Ricardo L. L. 

Barrocas em que nos inspiramos, não encontramos outras fontes que se dedicassem 

diretamente e exclusivamente sobre a questão de saber qual modelo de pensamento, 

aristotélico ou galiléico, teria predominado nas elaborações de Freud sobre as dualidade 

saúde/doença e normal/patológico. 

 O que encontramos foram trabalhos que, ou por se dedicarem a questão do 

normal e patológico em Freud, ou por apontarem pontos de similaridade entre Freud e 

Canguilhem, ou, ainda, por tratarem a teoria freudiana pela perspectiva epistemológica 

de Lewin, mereceram destaque.  

Quanto à perspectiva lewiniana em relação a Freud, nos inspirámos nas 

pesquisas desenvolvidas pelo Professor Ricardo L. L. Barrocas, no Circulo de Pesquisas 

sobre Lógica e Epistemologia das Psicologias (CPLEP) da UFC. Concernentes ao tema 
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das homossexualidades masculina e feminina em Freud, elas foram publicadas em três 

artigos. O primeiro, A relação entre uma ordem das homossexualidades masculinas e a 

heterossexualidade atípica da histeria de angústia foi publicado no livro Estilísticas da 

sexualidade, organizado por Alexandre Câmara Vale e Antônio Crístian Saraiva Paiva e 

publicado em 2006. O segundo artigo: Investigações epistemológicas das 

homossexualidades masculinas em Freud (2008) consiste numa investigação 

epistemológica da concepção de Freud sobre as homossexualidades masculinas a partir 

de dois critérios: 1) a distinção lewiniana entre os modos de pensamento aristotélico e 

galiléico da ciência e 2) idéia de Giordano Bruno da relatividade do movimento, 

associada à concepção de universo uno e infinito, que ilustra uma concepção galiléica 

de pensamento. A partir da assertiva lewiniana de que a obra de Freud não foi 

totalmente galiléica, o autor se propõe a aprofundar o que Freud atribuiu a duas ordens 

de homossexualidade masculina: a daqueles que se tomam como objeto de amor e a dos 

que escolhem o pai. Como conclusão tem-se que a heterossexualidade não constitui 

tipos puros, senão raramente. Ela apresenta muito mais variações em que se combinam 

características masculinas e femininas resultantes do recalque sobre a disposição 

bissexual constitucional.  

Já no terceiro artigo, Investigação epistemológica feminina na obra de Freud: 

uma perspectiva lewiniana (2011), retomando a distinção de Kurt Lewin entre os modos 

aristotélico e galiléico de pensamento na ciência, assim como a ideia bruniana da 

relatividade do movimento, Barrocas se dedica a uma investigação epistemológica da 

homossexualidade feminina, procurando uma perspectiva teórica freudiana diversa 

daquela da dicotomia aristotélica entre normalidade e anormalidade. Desta forma, 

concluiu que a homossexualidade feminina pode ser concebida como uma variedade da 

organização genital feminina e que, enquanto continuum entre as feminilidades 

heterossexual e homossexual, concerne também à bissexualidade constitucional e à 

“femeidade”. Trata-se nesta última de conceito/neologismo de Colette Chiland para 

significar certas determinações biológicas em uma mulher. Vale a pena ler o que esta 

psicanalista francesa desenvolveu a este respeito. Tal não se confunde com as 

determinações de gênero.  

Citamos também a dissertação de mestrado de Nayanny Sampaio Moreira 

(2011), orientanda do Professor Barrocas: A legitimação dos fatores filogenéticos da 

feminilidade em Freud: uma investigação epistemológica. Embasada também na 

perspectiva lewiniana e na noção de “femeidade” de Colette Chiland, esta dissertação 
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trata do modo com que Freud legitimou epistemologicamente os fatores filogenéticos de 

sua teoria da feminilidade.  

Sobre a discussão das categorias normal e patológica na teoria freudiana, 

encontramos o artigo de autoria de Prata (1999), O normal e o patológico em Freud. Tal 

diz da presença de dois modelos no discurso freudiano quanto a problema do normal e 

patológico. Enquanto no primeiro, sustentado na ideia da homeostase psíquica, as 

diferenças entre estas categorias eram estabelecidas quantitativamente, no segundo, há 

uma desqualificação desta oposição. A introdução do conceito de pulsão de morte nos 

anos 20 permitiu a Freud se deparar com o mais além do principio do prazer, que diz de 

um desequilíbrio próprio ao sujeito.  

Ao que concerne às articulações e diálogos entre o discurso freudiano e 

canguilhemiano encontramos alguns trabalhos. O artigo de Calazans Mattos (2008), A 

medicalização do psíquico: os conceitos de vida e saúde, dá reposta à acusação de a 

psicanalise constituir uma práxis não cientifica e ineficaz. Fundamentado na ideia 

canguilhemiana de que a patologia orgânica deve lidar com o fato de que as categorias 

saúde e vida, base da conceituação sobre doença, não são cientificas, o autor denuncia a 

fragilidade epistemológica das críticas à psicanalise. É impertinente uma concepção 

psicopatológica científica.  

Outro trabalho de Calazans e Valente (200-), Determinação do campo de 

problemas do conceito de saúde, diz ser um erro epistemológico grave a apreensão 

objetiva da saúde. Para tanto, apoia-se em Canguilhem e na psicanálise. Afirma a 

impossibilidade de definir saúde em psicanálise como um saber anterior ao discurso do 

sujeito.  

Em Lacan Elucidado (1997), no capítulo Patologia da Ética, Jacques-Allain 

Miller, aproxima-se da perspectiva canguilhemiana quanto à ênfase do singular na 

conceituação de saúde e patologia. Miller mostra que o patológico é atravessado por 

uma questão ética, na medida em que só pode ser definido na psicanálise por alguém 

que é atravessado pelo problema da verdade. O manejo das categorias normal e 

patológico na psicanálise deve ser guiado pela fala livre de um sujeito, que demonstra 

uma relação de fidelidade sintomática a um saber inconsciente.  

Já no artigo Normatividade e plasticidade: algumas considerações sobre a 

clínica psicanalítica com pacientes neurológicos (2009), Klautau, Winograd e Bezerra 

Jr. fazem uso do conceito canguilhemiano normatividade vital como eixo de estratégia 

terapêutica no atendimento psicanalítico de pacientes portadores de lesões cerebrais.  
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E por fim, Estellita-Lins, no capitulo Saúde e doença na psicanálise: sobre 

Georges Canguilhem e Donald D. Winnicott, do livro organizado por Bezerra Jr. e 

Ortega, Winnicott e seus interlocutores (2007), discorre sobre as aproximações entre as 

teorizações canguilhemianas e winnicottianas sobre o binômio saúde-doença.   

A especificidade deste trabalho concentra-se na iniciativa do Professor 

Barrocas que, a partir de Lewin, busca no próprio Freud uma indicação teórica por meio 

da qual poderíamos circunscrever uma perspectiva epistemológica acima de suas 

limitações aristotélicas. De fato, já que o uso como modelo da conceituação 

canguilhemiana das dualidades saúde/doença e normal/patológico permitiu-nos 

identificar em Freud, fundamentados em sua perspectiva metapsicológica econômica, 

uma definição de doença e saúde que se aproxima daquilo que podemos nomear fixação 

da libido e plasticidade libidinal, respectivamente, questionamos: haveria em Freud o 

esboço de uma concepção galiléica de agrupamentos ou série de fenômenos que 

permitiriam o estabelecimento de um continuum entre saúde e doença? Supomos que 

esta apreensão do problema serviria para reforçar um novo critério de legitimidade das 

dualidades referidas.  

Por fim, queremos destacar que nossa investigação epistemológica das 

dualidades conceptuais saúde/doença e normal/patológico se fundamenta também na 

ideia de Assoun (1983) sobre o pertencimento da psicanálise nos dispositivos do saber 

como intervalo imaginário. O saber psicanalítico, compreendido em seus três aspectos 

metapsicológicos opera no lugar do inacabamento. Suas construções teóricas nunca são 

concluídas. A metapsicologia se constitui como um saber aberto, num constante devir. 

Seus conceitos, conforme Garcia-Roza (1995), são interrogações que têm a função de 

produzir furos em saberes já existentes, não consistindo numa formalização da 

realidade. Na verdade, apresentam-se como vazios do saber. A letra de Freud aponta 

isso, na medida em que está sempre atravessada pelo termo “provisório”. Sua leitura 

adverte para que sua teoria não se transforme em dogma, mas que atravesse 

incessantemente o crivo da revisitação. O limite e fechamento das conclusões 

metapsicológicas da tópica, dinâmica e econômica corresponderiam, do ponto de vista 

do saber, seu fim e morte.  

[...] a psicanálise não é fruto da especulação, mas sim o resultado da 

experiência; e, por essa razão, como todo novo produto da ciência, acha-se 

incompleta. É viável a todos convencerem-se por suas próprias investigações 

da correção das teses nelas corporificadas e auxiliar no desenvolvimento 

ulterior do estudo. (FREUD, 1996[1913], p. 225).  
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Dentro desta perspectiva, que demarca o entendimento da ciência em Freud, 

um saber digno deste nome não deve tratar suas definições como dogmas rígidos, mas 

deve sempre submetê-las a revisões constantes e, se necessário, modificá-las. Daí a 

ousadia, reverenciada, por seu próprio criador, em debruçar-se sobre a temática saúde e 

doença.  

Lançando um olhar retrospectivo, portanto, ao mosaico que são labores da 

minha vida, posso dizer que comecei muitas vezes e joguei fora muitas 

sugestões. Algo surgirá deles no futuro, embora eu mesmo não possa dizer se 

será muito ou pouco. Posso, contudo, expressar a esperança de que abri um 

caminho para importante progresso em nossos conhecimentos. (FREUD, 

1996[1937], p. 72). 
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1 

O TEMA, A PERSPECTIVA EPISTEMOLOGICA, O PROBLEMA E O 

MÉTODO DA PESQUISA 

 

1.1 Apresentação do Tema e da Perspectiva Epistemológica Adotada 

Fazemos aqui uma pesquisa epistemológica sobre as categorias ou dualidades 

conceptuais normal/patológico e saúde/doença no fieri teórico de Freud. Por fieri 

entendemos com Piaget (2003, p. 13) a evolução do conhecimento: o fato de que “todo 

o ser (ou objeto) que a ciência tenta fixar deve dissolver-se de novo na corrente do 

devir. É em última análise deste devir, e só dele, que se tem o direito de dizer: ‘ele é (um 

fato)’. O que se pode e deve então é procurar a lei deste processo.” 

Procuramos tratar as dualidades referidas mediante a perspectiva 

epistemológica de Kurt Lewin1. No artigo O Conflito entre os modos aristotélico e 

galiléico de pensamento na psicologia contemporânea (1975[1932]), ele escreveu: 

[...] a doutrina de Freud – e foi esse um de seus maiores serviços – contribuiu 

imenso para a abolição das fronteiras entre o normal e patológico, o ordinário 
e o incomum, e promoveu ainda mais, por conseguinte, a homogeneização de 

todos os campos da psicologia. Este processo ainda está, por certo, muito 

longe de ser completo, mas é inteiramente comparável ao que foi introduzido 

na física moderna e pelo qual os fenômenos celestes e terrenos foram unidos. 

(LEWIN, 1975[1932], p. 32). 

 

Conforme Raikovic (1996), de fato, há em Freud a ideia de “uma continuidade 

entre o normal e o patológico” (p.11). Ela procede de sua observação dos “materiais 

provenientes de um inconsciente cujos procedimentos [...] não obedecem às leis lógicas 

do pensamento”. Para aqueles, “o princípio da contradição é nulo”. Raikovic se refere aí 

ao trecho seguinte das Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise:  

Impulsos contrários existem lado a lado, sem que um anule o outro, ou sem 

que um diminua o outro: quando muito, podem convergir para formar 

conciliações, sob a pressão econômica dominante, com vistas à descarga de 

energia. No Id não há nada que se possa comparar à negativa, e é com 

surpresa que percebemos uma exceção ao teorema filosófico segundo o qual 

espaço e tempo são formas necessárias de nossos atos mentais. (Freud apud 

BARROCAS, 2007, p. 98). 

 

                                                             
1
A escolha em situarmos a perspectiva epistemológica deste trabalho em Kurt Lewin deve-se às 

proficientes indicações de nosso orientador, professor Dr. Ricardo L.L. Barrocas.   
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Ao admitir a ideia de que Freud procedeu a uma verdadeira abolição das 

fronteiras entre o normal e o patológico, precisamos estabelecer uma distinção entre o 

que acima, chamamos de dualidades e o que caracterizaria, pelo contrário, um dualismo 

conceitual. Segundo Garcia-Roza (2000) apesar de o próprio Freud ter-se referido a uma 

“intuição básica dualista”, o que podemos encontrar em sua obra “são dualidades que 

não implicam necessariamente um dualismo propriamente dito, ou pelo menos que não 

têm por base um dualismo de tipo filosófico”. Exemplo deste último é a “distinção 

ontológica entre a res cogitans e a res extensa cartesiana”. O que Freud fez foi “pensar 

em termos de dualidades, de categorias que se opõem dialeticamente, e cujos termos 

[...] não existem fora da relação de oposição” (p. 276). Consideramos que, em Freud, as 

dualidades conceptuais, a que nos referimos, expressam o modo galiléico de 

pensamento. Voltemos ao pensamento de Kurt Lewin para aprofundar o que propomos.      

Em seu artigo, Lewin (1975 [1932]) se referia à “considerável importância na 

reformulação dos conceitos da psicologia” das décadas de 30 e 40 do século passado. 

Aquelas aspiravam ao ideal da cientificidade, em decorrência do “desenvolvimento dos 

conceitos da Física, e em particular, a transição do modo aristotélico para o modo 

galiléico de pensamento” (p.13). De fato, conforme Lewin havia na época uma 

tendência a substituir “o agrupamento de eventos em pares opostos e dicotomias lógicas 

similares” por “agrupamentos que, com a ajuda de conceitos em série” permitiriam uma 

“variação contínua” entre os aludidos eventos. Tal se deveu à busca de uma 

“experiência mais ampla” e ao “reconhecimento de que as fases de transição” estariam 

“sempre presentes”. (p. 32). 

Segundo Lewin
2
 (1975[1932]), “o contraste entre as concepções, aristotélica e 

galiléica de legitimidade e a diferença em seus métodos” podem ser sucintamente 

explicados da seguinte maneira: para Aristóteles, são considerados fenômenos 

                                                             
2 Lewin (1975 [1932]. p.35) apresentou a seguinte tabela sobre o assunto:   

 Para Aristóteles Para Galileu 

O regular é Legítimo Legítimo 

O frequente é Legítimo Legítimo 

O caso individual é Fortuito Legítimo 

Os critérios de legitimidade São regularidade e frequência Não são requeridos 

O que é comum aos casos 

historicamente correntes é 

Uma expressão da natureza da 

coisa 

Um acidente, só historicamente 

condicionado 
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“legítimos” aqueles fenômenos “regulares” e “frequentes”; todo “caso individual” é 

visto como “fortuito”. É uma “expressão da natureza da coisa” aquilo que “é comum 

aos casos historicamente ocorrentes”. Para Galileu, ocorre o contrário. São legítimos: o 

que é “regular” e “frequente” e todo “caso individual”. “Os critérios de legitimidade [...] 

não são requeridos”. “O que é comum aos casos [...] ocorrentes” é percebido como “um 

acidente só historicamente condicionado”. (p. 35, nota 17.)  

Para Lewin (1975[1932]) o modo aristotélico, próprio dos físicos medievais, 

define-se por seu caráter avaliativo, valorativo e normativo. A natureza e classificação 

de um fenômeno são então concebidas pelo seu resultado final, em termos de 

positividade ou negatividade, e não pela análise das relações entre os vários elementos 

envolvidos. O que resulta daí são concepções construídas em termos de dicotomias e 

antíteses rigidamente delimitadas. Ademais, procura-se aí uma essência para 

caracterizar os fenômenos definitivamente. O meio somente é levado em consideração 

quando perturba o desenvolvimento natural de um fenômeno, que é percebido como 

predeterminado por sua própria constituição interna. Como não importam as possíveis 

influências externas, a natureza de um fenômeno é então entendida, somente em função 

das já citadas regularidade e frequência. 

O modo de pensar de Galileu e dos físicos pós-galiléicos, propunha uma 

descontinuidade em relação ao que era aristotélico. De fato, para Lewin (1975[1932]), 

Galileu concebeu uma verdadeira homogeneização do mundo físico que significava: 

diferentes fenômenos podem ser referidos à mesma e única lei.   

No modo de pensar galiléico, exclui-se o viés valorativo aristotélico dos 

conceitos, queremos dizer, aqui, estão ausentes as dicotomias lógicas que 

caracterizamos anteriormente como dualismos filosóficos. Para a física galiléica, o 

evento é analisado não apenas pelos elementos que o constituem, mas por sua situação 

total, ou seja, o ambiente em que ele ocorre.  

Conforme Barrocas (2007, p. 99), a concepção aristotélica engendrava um 

raciocínio “maniqueísta” que levava “a opor-se o que não se sabia relativizar, nem 

referir a uma mesma origem”. Giordano Bruno desempenhou um papel relevante a este 

respeito. Assim argumentou Koyré sobre o filósofo:  

Fica-se confundido perante a audácia e o radicalismo do pensamento de 

Bruno, que opera uma transformação – verdadeira revolução – da imagem 

tradicional do mundo e da realidade física. Infinidade do universo, unidade 
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da natureza, geometrização do espaço, negação do lugar, relatividade do 

movimento: estamos muito perto de Newton. O cosmo medieval está 

destruído; pode-se dizer que desapareceu no vazio, arrastando consigo a 

física de Aristóteles e deixando lugar vazio para uma ciência nova, todavia, 

que Bruno não será capaz de fundar. (Koyré apud BARROCAS, 2007, p. 99). 

A ciência aludida aconteceria com Galileu. Não obstante, convém lembrar algo 

que a partir de Bruno deve contar para o que se sucederá amplamente depois. Barrocas 

(2007, p. 100) considera a julgar pelo que Koyré atribuiu à “geometrização do espaço”, 

que a ideia da “relatividade do movimento está na origem da homogeneização dos 

campos dos fenômenos físicos observáveis e da abolição da noção de lugares e direções 

privilegiadas”. De fato:  

Há na concepção de Bruno, uma lógica e uma teoria do conhecimento 

dialéticas sem dúvida. Isso implica uma constante negação interna de cada 

termo das relações concebidas e faz remeter cada perspectiva construída a sua 

própria ab-solução, isto é, a um afastamento quanto ao que está resolvido, 

mas é provisório e requer sempre novas direções. O que inspira este 
raciocínio é a ideia do infinito. Este é incompreensível para o pensamento 

que não se processar pela admissão lógica de que os opostos não se negam 

para formar uma síntese conclusiva. Porque o infinito é superior, isto é, sendo 

imóvel em sua imparcialidade quanto às negações internas dos opostos 

concebíveis, faz mover o pensamento a novas combinações constantemente. 

O infinito é uno e, ao mesmo tempo, dividido; para cada vertente dessa 

divisão, faz lembrar-se enquanto diferença constante.  (BARROCAS, 2007, 

p. 101). 

Segundo Barrocas (2011, p. 97), “é exemplo da relatividade do movimento”, 

ou seja, da dialética bruniana “o que Freud atribuiu aos efeitos da repressão
3
 sobre a 

bissexualidade”. O raciocínio de Freud ilustra ”o modo de pensar galiléico”: 

A bissexualidade constitucional existe nos dois sexos, e, em cada um, ela 

implica dois aspectos: um positivo e outro negativo. Estes constituem as 

atitudes, masculina e feminina tanto do menino quanto da menina em relação 

aos modelos sexuais representados pelo casal parental. Quer dizer, como a 

identificação com o genitor do mesmo sexo implica não sentimentos hostis 

de rivalidade somente, mas também o amor pelo qual, às vezes, a criança, por 

vezes, deseja substituir o genitor do sexo oposto. A repressão é o que faz 

sucumbir isso que nega a identificação com o genitor do mesmo sexo. 
(BARROCAS, 2007, p. 102).  

Para Lewin (1975[1932]), a passagem do modo de pensar aristotélico para o 

galiléico foi responsável por significativos avanços epistemológicos na ciência: 

As perspectivas de um Bruno, um Kepler ou um Galileu foram determinadas 
pela ideia de uma unidade abrangente do mundo físico. A mesma lei rege os 

cursos das estrelas, a queda das pedras e o voo dos pássaros. Essa 

homogeneização do mundo físico, com respeito à validade da lei, priva a 

divisão de objetos físicos em classes rígidas, abstratamente definidas daquele 

significado crítico que tal divisão tinha para a física aristotélica, quando a 

pertença a certa classe conceptual era considerada determinante da natureza 

física de um objeto. [...] Estreitamente relacionada com isso está a perda da 

importância das dicotomias lógicas e conceptuais. Os seus lugares foram 

                                                             
3 Trata-se de sinônimo de recalque. 
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tomados por transições cada vez mais fluidas, por gradações que privam as 

dicotomias de seu caráter antitético e representam, em forma lógica, uma fase 

de transição entre o conceito de classe e o conceito de série. (LEWIN, 

1975[1932], p. 21) 

Quanto ao que concerne às psicologias dos anos 30 e 40, Lewin (1975[1932]) 

mostrou ainda que a predominância de critérios aristotélicos acarretou um crescimento 

lento e atravessado por erros. Por outro lado, a concepção galiléica provocou 

consideráveis modificações na observação e apreensão dos fenômenos. Resultou daí, 

tanto a destituição de conceitos valorativos prévios e das dicotomias lógicas: os 

dualismos aristotélicos quanto o já aludido processo de unificação ou homogeneização 

dos campos de fenômenos. 

Antes de fundamentar os, problema e método desta pesquisa, apresentaremos 

os critérios que Lewin indica para distinguir os modos, aristotélico e galiléico de 

pensamento e, em seguida, mostraremos algo do pensamento de Freud a respeito das 

dualidades conceptuais normal/patológico e saúde/doença.  

 

1.2 Os Critérios Aristotélicos e Galiléicos de Pensamento mediante Kurt Lewin  

 

Utilizaremos aqui, na íntegra, os critérios indicados pelo Prof. Ricardo L. L. 

Barrocas para a pesquisa da dissertação de Nayanny Sampaio Moreira
4
.    

 

1.2.1 “Os Critérios Aristotélicos 

 (1). A regularidade, na acepção da frequência. Ilustramos tal com Lewin.  

Se por exemplo, for apresentado um filme de um incidente concreto no 

comportamento de uma criança, a primeira pergunta do psicólogo é a 

seguinte: Todas as crianças fazem isso ou, pelo menos, é um comportamento 

comum? E se a pergunta for respondida com uma negativa, o comportamento 

em questão perde todo ou quase todo o direito a considerar-se de interesse 

científico. Prestar atenção a tal caso excepcional parece ser aos olhos do 

psicólogo, uma frivolidade cientificamente descabida. [...] Qualquer 

psicologia que não reconheça a legitimidade como inerente à natureza dos 

processos psíquicos, mesmo daqueles que só ocorrem uma vez, deve possuir 

critérios para decidir, como no caso da física aristotélica, se está lidando ou 
não, num determinado caso, com fenômenos válidos ou legítimos. (LEWIN, 

1975[1932], p.24-25).    

(2). Classe e essência. Trata-se do hábito aristotélico de considerar as classes de 

                                                             
4
 MOREIRA, Nayanny Sampaio.  A legitimação dos fatores filogenéticos da feminilidade em Freud: 

uma investigação epistemológica. 2011. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Centro de 

Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.   
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fenômenos que foram abstratamente definidos como a natureza essencial do objeto 

particular. Por exemplo, o fato de:  

Crianças de três anos serem frequentemente negativas é considerado uma 

prova de que o negativismo é inerente à natureza das crianças de três anos; e 

o conceito de uma idade ou fase negativista é então considerado uma 

explicação (embora incompleta talvez) para o aparecimento do negativismo 

num dado caso particular. (LEWIN, 1975[1932], p. 26).  

(3). A estatística. Trata-se de expor as características comuns de um de um dado grupo 

de fatos, calculando-se a média deste (LEWIN, 1975[1932], p. 26).  

(4). Limites do conhecimento e exceções. Uma vez que a legitimidade está relacionada 

com a regularidade mediante a frequência estatística, ela é considerada a antítese do 

caso individual.  

[...] O fato da legitimidade e da individualidade serem consideradas 

antíteses (causa um) efeito sobre a pesquisa real. [...] Significa uma 

limitação da pesquisa. Faz parecer irremediavelmente inútil tentar 

compreender o curso real e único, (por exemplo) de uma emoção ou a 

estrutura real da personalidade de um indivíduo particular. Assim, fica-se 

reduzido a tratar esses problemas em termos de simples médias, conforme 

exemplificado pelos testes e questionários. (Perdem-se assim, certas) 

“propriedades qualitativas (porque estas são) consideradas o oposto direto 
da legitimidade”. (LEWIN, 1975[1932], p. 27-28).    

(5). Conceitos histórico-geográficos. A ideia aristotélica de legitimidade depende da 

frequência com que seus dados ocorrem, ou seja, procede da média estatística, de 

referência a uma situação histórico-geográfica particular. Trata-se de ligação com (um 

conceito de) classes abstratas e de negligência da realidade total, no que respeita ao 

caso concreto. Eis um exemplo.    

(...) A maneira como se chegou à natureza da criança de um, dois ou três 

anos de idade, através do cálculo de médias estatísticas, corresponde 

exatamente à compilação de Bacon dos casos dados de sequidão em suas 

tabulae praesentiae. Existe, sem dúvida, uma certa concessão muito 

rudimentar, em tais médias, aos requisitos dos conceitos não-históricos: 
casos patentemente patológicos e, por vezes, até casos relacionados com um 

ambiente incomum, são usualmente excluídos. (LEWIN, 1975[1932], p. 29-

30). 
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1.2.2. Os Critérios Galiléicos 

        Ao considerar a legitimidade segundo a perspectiva galiléica da formação dos 

conceitos, encontramos outra situação epistemológica. Eis o modo como Lewin 

(1975[1932], p. 31-35) a caracterizou: (1) Não há aqui nenhum conceito de valor; 

nenhuma dicotomia; mas, uma unificação dos campos dos fenômenos observados; (2) 

Consideram-se a validade geral e incondicional das leis psicológicas; (3) Quanto ao 

método, as ambições (são) crescentes; (4) Muda-se da média (para) o caso puro. 

(1). Nenhum conceito de valor, nenhuma dicotomia; unificação dos campos. É requerida 

uma superação das classificações avaliatórias dos fenômenos, quer dizer,  

O agrupamento de eventos em pares de opostos e dicotomias lógicas 

similares está sendo substituído por agrupamentos que, com a ajuda de 

conceitos em série, permitem a variação contínua; isto, em parte, é 

simplesmente devido à experiência mais ampla e ao reconhecimento de que 

as fases de transição estão sempre presentes. [...] (Tal fomenta também) a 

homogeneização de todos os campos da psicologia. (LEWIN, 1975[1932], p. 

31-32). 

(2). Validade geral e incondicional das leis psicológicas. Isso se dá como efeito da 

crescente homogeneidade e da transição dos conceitos de classe para os de série. As 

leis psicológicas já não estão limitadas a campos particulares; toda e qualquer lei 

psicológica deve valer, sem exceções. (LEWIN, 1975[1932], p. 32-33).  

(3). Ambições crescentes. Isso torna possível a consideração daqueles fenômenos que 

não e repetem frequentemente. A tese da validade sem exceções das leis psicológicas se 

reveste de um significado profundo. Leva a um extraordinário aumento das exigências 

feitas à prova. Já não mais é possível aceitar levianamente as exceções. (LEWIN, 

1975[1932], p. 34). 

(4). Da média ao caso puro. Para Lewin (1975[1932]) uma apreciação clara dessa 

circunstância ainda não é coisa habitual em psicologia.  

Como a física chega a esse procedimento, que fere as concepções 

aristotélicas da psicologia contemporânea como duplamente paradoxal, 

começa a tornar-se inteligível quando se consideram as necessárias 

consequências metodológicas da mudança para as ideias sobre a extensão 

da legitimidade. [...] Desaparece a necessidade de demonstrar a legitimidade 

de um evento por meio de algum critério especial, como a frequência de 

ocorrência. Parte-se de um princípio [...] de que até um caso particular é 

legítimo. A raridade histórica não é refutação e a regularidade histórica não 

é prova de legitimidade, visto que o conceito de legitimidade foi desligado de 

regularidade; o conceito de completa ausência de exceções à lei está 
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rigorosamente separado do de constância histórica (o sempre de Aristóteles). 

(LEWIN, 1975[1932], p. 35).” 

(5) Gostaríamos de acrescentar aqui outro critério que se opõe àquele da consideração 

aristotélica histórico-geográfica. Trata-se da referência a conceitos genético-

condicionais que ilustra um modo de pensar essencialmente funcional.  

Para Aristóteles, a aparência perceptível imediata, aquela que a biologia atual 

designa por fenótipo, dificilmente se distinguia das propriedades que 

determinam as relações dinâmicas do objeto. O fato, por exemplo, dos 

objetos leves subirem, com relativa frequência, bastava-lhe para atribuir-lhes 

uma tendência ascendente. Com a diferenciação estabelecida entre o fenótipo 

e o genótipo ou, de um modo mais geral, entre os conceitos descritivos e os 

genéticos-condicionais, e a mudança de ênfase para os últimos, muitas das 

antigas distinções de classe perderam o seu significado. As órbitas dos 

planetas, a queda livre de uma pedra, o movimento de um corpo num plano 

inclinado, a oscilação de um pêndulo, que, se fossem classificados de acordo 

com seus respectivos fenótipos, situar-se-iam em classes mito diferentes e até 

mesmo antitéticas, provam ser, simplesmente, várias expressões da mesma 
lei. (LEWIN, 1975[1932], p. 21-22, grifo do autor).  

 

1.3 Um Exemplo do Pensamento de Freud a respeito das Dualidades Conceptuais 

Normal/Patológico e Saúde/Doença 

Às vezes, o referencial galiléico é patente, isto é, como existe a noção de uma 

validade geral das leis psicológicas, Freud considera certos agrupamentos de fenômenos 

que, com a ajuda de conceitos em série, permitem uma variação contínua entre si. Fases 

de transição entre os aludidos fenômenos estão presentes, então: 

Assim, como a saúde e a doença não se diferenciam em princípio, estando 

apenas separadas por fronteiras quantitativas determináveis na prática, não 

se pode estabelecer como meta de tratamento outra coisa senão o 

restabelecimento prático do enfermo, a restauração de sua capacidade de 

rendimento e de gozo. (FREUD, 1996[1904], p.239, grifo nosso). 

 

[...] o limite entre o que se descreve como estado mental normal e como 

patológico é tão convencional e tão variável, que é provável que cada um de 

nós o transponha muitas vezes no decurso de um dia. (FREUD, 1996[1907], 

p. 47, grifo nosso).  

Não mais consideramos que a saúde e a doença, ou que os normais e os 

neuróticos se diferenciem tanto um dos outros e que traços neuróticos devem 

necessariamente ser tomados como sendo prova de uma inferioridade geral. 

[...] os sintomas neuróticos são estruturas que funcionam como substitutos 

para algumas consequências de repressão, à qual devemos submeter-nos no 

curso de nosso desenvolvimento, desde a criança ao ser humano civilizado. 

[...] todos nós produzimos essas estruturas substitutivas. (FREUD, 

1996[1910], p. 136, grifo nosso). 
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  Em outras ocasiões, contudo, Freud implica um raciocínio em que aparecem 

também, categorias aristotélicas de pensamento.  

[...] podemos encontrar o caráter patológico da perversão, não no conteúdo 

do novo alvo sexual, mas em sua relação com a normalidade. Quando a 

perversão não se apresenta ao lado do alvo e do objeto sexuais normais, nos 

casos em que a situação é propícia a promovê-la e há circunstâncias 

desfavoráveis impedindo a normalidade, mas antes suplanta e substitui o 

normal em todas as circunstancias, ou seja, quando há nela as características 

de exclusividade e fixação, então nos vemos autorizados, na maioria das 

vezes, a julgá-la como um sintoma patológico. (FREUD, 1996[1905], p. 152-

153, grifo nosso). 

[...] Quando alguém manifesta uma atração anormal por um sexo, esta 

compreende sempre uma tendência mais antiga dirigida a outro sexo [...] que 

foi sobrepujada com esforço. (FREUD, apud DELRIEU, 1997, p. 43, grifo 

nosso).  

Os trechos do primeiro bloco ilustram inicialmente o modo galiléico de 

pensamento: por causa da repressão, saúde e doença não são tão diferenciáveis; são 

legítimos todos os fenômenos. Todavia, no segundo bloco, percebemos que Freud 

procedeu seja a um modo de legitimação pela frequência (estatística) de sua ocorrência, 

seja por dualismos (dicotomias) e conceitos histórico-geográficos.   

Segundo Barrocas (2011, p. 191), quando Freud discute sobre a 

“homossexualidade em geral, ora ele a atribui a uma anormalidade, ora a uma variação 

da função sexual”. A primeira referência é aristotélica: faz valer não dualidades, mas a 

dicotomia ou o dualismo normal/patológico que negligencia a realidade total do caso 

concreto. A segunda expressa o raciocínio galiléico: considera o caso puro ou concreto. 

Ocorreu no Psicanalista “o que Lewin caracterizou como conflito entre os modos 

aristotélico e galiléico de pensamento” (p. 93). De fato, em uma de suas obras finais: 

Esboço de psicanálise, persistindo nesta oscilação, Freud conclui mediante uma 

concepção aristotélica. Ele atribui as “fixações da libido a condições de fases 

anteriores” do desenvolvimento libidinal a algo independente do “objetivo sexual 

normal” e acrescenta: isso ocorre “quando a homossexualidade é manifesta” (Freud, 

apud BARROCAS, 2006, p. 191).   

Em conformidade ao que mostramos imediatamente acima, apesar do que 

Freud fomentou seja em relação à abolição das fronteiras entre normal e patológico, seja 

quanto a certa homogeneização dos campos de sua ciência, podemos compreender, 

como Lewin já comentara, tal está longe ainda de ser completamente galiléico.  
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Ora, uma vez que Freud oscilou entre os dois modos de pensamento, buscamos 

no seu próprio texto algumas indicações que possam servir quer como modelo para 

preencher as eventuais lacunas de seu pensamento aristotélico, quer como referência 

galiléica suplementar. Eis dois exemplos desta última: em resposta à carta de uma mãe 

americana que se queixava da homossexualidade do filho, Freud escreveu “não é um 

vício, nem aviltamento, e não se pode qualificá-la de doença”. Trata-se de uma 

“variação da função sexual, provocada por uma suspensão do desenvolvimento sexual”. 

(Freud apud BARROCAS, 2006, p. 190).  

A mesma referência galiléica foi utilizada a respeito da homossexualidade 

feminina: em A psicogênese de um caso de homossexualismo em uma mulher, Freud 

disse trata-se de “determinada variedade da organização genital”. Apesar de elaborar 

este raciocínio, Freud, contudo, não o legitimou: continuou a perceber aí algo de 

anormal e “proibido pela sociedade”. (Freud apud BARROCAS, 2011, p. 94 e 97). 

Como se tratava de uma variação da organização genital, Freud deixou de dialetizá-la 

em relação à heterossexualidade. 

A dialética a que nos referimos é aquela que expusemos com Garcia-Roza 

(2000) anteriormente. Ela concerne às oposições internas entre as categorias 

conceptuais normal/patológico e saúde/doença. Tal procedimento requer na perspectiva 

lewiniana, a concepção de agrupamentos ou série de fenômenos que permitam 

estabelecer um continuum entre as categorias já mencionadas.  

Há um trecho na obra Análise terminável e interminável que supomos poder 

ilustrar o aspecto galiléico modelar que procuramos em outros textos de Freud:  

Deparamo-nos com pessoas, por exemplo, a quem estaríamos inclinados a 
atribuir uma especial ‘adesividade da libido’. Os processos que o tratamento 

coloca em movimento nessas pessoas são muito mais lentos do que em outra, 

porque, aparentemente, elas não podem decidir-se a desligar catexias 

libidinais de um determinado objeto e deslocá-las para outro [...]. Ficamos 

surpreendidos por uma atitude de nossos pacientes que só pode ser atribuída a 

um esgotamento da plasticidade, da capacidade de modificação e 

desenvolvimento ulterior [...]. Estamos preparados para encontrar na análise 

uma certa quantidade de inércia psíquica. (FREUD, 1996[1937], p. 258, grifo 

nosso).   
 

    Pensamos que ao falar sobre plasticidade e adesividade libidinais, além de 

proceder a uma abolição das fronteiras entre normalidade e patologia e saúde e doença, 

Freud estabeleceria um continuum entre estas categorias em relação. A ideia de 

continuum significaria que, em vez de opô-las em dualismos aristotélicos, ele as teria 

agrupado em verdadeiras dualidades concebíveis mediante séries de fenômenos que 

compreenderiam uma variação contínua entre si. Tal justificaria o reconhecimento de 
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que fases de transição estariam sempre presentes entre a normalidade e a patologia e 

saúde e doença respectivamente. 

Consideramos que Freud apenas raciocinava mediante a lógica do que 

expusemos acima, isto é, ele não a tinha formalizado em leis, epistemologicamente 

falando. Perguntamo-nos, então, se para formalizá-la, serviria o que Canguilhem expôs 

sobre a normatividade de vida e as diferenças entre normalidade e saúde e anormalidade 

e patologia.  

Para justificar nossa ideia, faremos uma síntese do que Canguilhem fomentou 

em relação ao conceito de normatividade vital. Para ele, tal implica por um lado, 

constantes normais de valor propulsivo, por outro, constantes normais, porém de valor 

repulsivo que exprimiriam a morte da normatividade.  

Há dois tipos de comportamentos inéditos da vida. Há os que se estabilizam 

em novas constantes, mas cuja estabilidade não constituirá obstáculo a uma 

nova superação individual. Trata-se de constantes normais de valor 

propulsivo. São realmente normais por normatividade. E há os que se 

estabilizam sob forma de constantes que o ser vivo se esforçará, 
ansiosamente, por preservar de qualquer perturbação eventual. Trata-se ainda 

de constantes normais, mas de valor repulsivo, exprimindo nelas, a morte da 

normatividade. Nisso, essas constantes são patológicas, apesar de normais 

enquanto nelas puder viver o ser vivo. (CANGUILHEM, 2010[1966], p. 

156). 

 

Mediante o conceito de normatividade vital, Canguilhem distinguiu categorias, 

até então, tomadas como sinônimas: normalidade e saúde e, anormalidade e patologia. 

Para ele, saúde é o exercício pleno da normatividade vital – a capacidade de criar 

normas para superar eventuais obstáculos; a doença corresponde à fixação em uma só 

norma que impede o exercício da normatividade aludida. 

             Fica claro, assim que é inconsistente igualar a doença à anormalidade, pois não 

há ausência de norma na primeira e que, do mesmo modo, não podemos fazer equivaler 

saúde a uma só ideia de normalidade; repetimos: a normatividade vital é o que pode 

expressá-la. Como há uma relação interna às categorias referidas, esta forma de 

pensamento é completamente galiléica.   
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1.4 O Problema e o Método (Procedimento) da Pesquisa
5
 

 

               Considerando que a referência galiléica da ciência em Freud ainda não é 

completa, tentamos investigar as dualidades conceptuais normal/patológico e 

saúde/doença em sua obra, procurando identificar: (1) o quanto elas expressam o modo 

de pensamento galiléico e o que há ainda do pensamento aristotélico. Verificamos 

especificamente o quanto as dualidades citadas remetem quer à dialética – relação de 

oposição interna entre suas categorias – quer à ideia de continuum e de série de 

fenômenos relativos aos processos inconscientes que permitiriam uma variação entre si. 

Tal justificaria o reconhecimento de que fases de transição estariam sempre presentes 

entre a normalidade e a patologia e saúde e doença respectivamente; (2) procuramos 

também, se é possível formalizar a lógica empregada por Freud segundo aquela que 

Canguilhem expôs sobre a normatividade de vida e as diferenças entre normalidade e 

saúde e anormalidade e patologia. 

               Os dados considerados foram extraídos de algumas das obras de Freud, 

algumas Minutas da Sociedade Psicanalítica de Viena e finalmente de algumas das 

correspondências trocadas por Freud com psicanalistas e outros cientistas da época. Os 

trechos foram selecionados mediante o critério de sua alusão às dualidades conceptuais: 

normal/patológico e saúde/doença.  

               Submetemos os dados coletados a dois procedimentos: (1) buscamos 

identificar o modo de pensamento a que eles correspondiam (galiléico ou aristotélico); 

quanto às dualidades citadas, como dissemos, procuramos verificar se estas remetiam a 

uma continuidade ou série de fenômenos relativos aos processos inconscientes que 

permitiriam uma variação contínua entre si; (2) tentamos finalmente fazer corresponder 

as continuidades encontradas aos dois critérios canguilheminanos de que falamos: (a) é 

inconsistente igualar a doença à anormalidade, pois não há ausência de norma na 

primeira; (b) do mesmo modo não podemos fazer equivaler saúde a uma só ideia de 

normalidade; repetimos: a normatividade vital é o que pode expressá-la. 

               O trecho de Análise Terminável e Interminável (1996[1937]) a que aludimos 

acima, nos serviu para estabelecer/supor a correspondência sugerida no parágrafo 

anterior.  

                                                             
5 Agradecemos ao Prof. Ricardo L. L. Barrocas cujas pesquisas nos serviram de modelo e pelo fato de, a 

partir do que expusemos sobre Canguilhem, ter formulado a lógica que ora utilizamos.  
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Considerando o que Freud disse em Análise terminável e interminável, 

podemos perceber que há dois modos de operação da libido: (1) há aqueles 

de uma plasticidade mediante sucessivos deslocamentos de um objeto para 
outro; como eles são exemplos da capacidade de modificação e 

desenvolvimento libidinais ulteriores, numa primeira aproximação, 

caracterizam o que é saudável e pode ser chamado de normal; (2) ao contrário 

disso, existe, porém, o fenômeno de uma especial adesividade libidinal em 

que a pessoa, aparentemente, não pode decidir-se a desligar e deslocar o 

investimento de um determinado objeto para outro. Como tal ilustra certa 

quantidade de inércia psíquica, isto é, certo esgotamento da plasticidade 

aludida, numa primeira aproximação, eles ilustram fenômenos de patologia 

ou doença. Todavia, como os modos aludidos não são excludentes, temos que 

proceder a uma segunda aproximação dos dados clínicos. Uma vez que eles 

foram inferidos da observação do material inconsciente, Freud os teria 
concebido mediante uma dialética particular. De fato, como impulsos 

contrários existem lado a lado no Isso, sem que um anule o outro, ou sem que 

um diminua o outro, o campo da escuta clínica implica que é só 

aparentemente que se pode separá-los. Na realidade, como se trata de 

relações internas aos fenômenos observados, os dois modos referidos 

ilustram um continuum entre si. Tal quer dizer: o esgotamento da 

plasticidade libidinal, como a própria plasticidade, não podem jamais ser 

considerados como absolutos: a quantidade de inércia psíquica nunca é total, 

assim como a capacidade de deslocamento libidinal de um objeto para outro 

pode deixar de existir. (grifos do autor) (comentário escrito).6 

 

        De acordo com o exposto, consideramos que o que em Freud expressaria 

algo semelhante à normatividade vital seria a plasticidade da libido. Como o que 

representaria a norma para Freud seria a própria libido, a saúde para ele também 

ilustraria o exercício pleno da normatividade vital – a capacidade de criar normas para 

superar eventuais obstáculos; a doença corresponderia à fixação em uma só norma que 

impediria o exercício da normatividade aludida. Perguntamo-nos se tal lógica aplicar-

se-ia também mutatis mutandi à dualidade normal/patológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Comentário fornecido por nosso orientador prof. Dr. Ricardo L. L. Barrocas quando de nossas 

orientações, realizadas na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, em dezembro de 2011.  
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2 

AS DUALIDADES CONCEPTUAIS NORMAL/PATOLÓGICO E SAÚDE/DOENÇA NA 

ÉPOCA DE FREUD E DEPOIS 

 

2.1 O Contexto Teórico Contemporâneo a Freud  

Segundo Prata (1999), a problematização das categorias saúde/doença e 

normal/patológico na psicanálise, convoca-nos a pensar sobre o contexto científico da época de 

Freud. “O discurso freudiano, tal como qualquer outro, tem data e lugar, o que quer dizer 

também que seu pensamento foi possível em uma determinada época, na qual determinadas 

questões puderam ser formuladas.” (p. 39).  

 Não objetivamos catalogar as influencias que atuaram sobre Freud, mas 

compreender certos assuntos teóricos da medicina da época que permitam tornar 

inteligível o posicionamento de Freud. De fato, em relação à psicanálise, Freud disse:  

Qualquer historia a seu respeito, deve, portanto, começar por uma descrição 
das influencias que determinaram sua origem, e não desprezar a época e as 

circunstâncias que precederam sua criação. (FREUD, 1996[1924], p. 215).  

Como mostra Simanke (2002), a elevação da investigação médica ao status de 

ciência teve como condição e consequência a “recusa de tudo que concerne à 

subjetividade do paciente [...] sua redução à condição de objeto” (p.20).  

Segundo Canguilhem (2010[1966]) as construções teóricas acerca do binômio 

normal/patológico na medicina de século XIX foram diretamente determinadas por 

ideais positivistas. Tratou-se do Princípio de Broussais que estabelecia uma identidade 

ontológica entre os fenômenos orgânicos e/ou psíquicos normais e patológicos, sendo as 

variações apenas de teor quantitativo. Nesta perspectiva, a doença se definia como 

mudança de intensidade de um estado vital normal, para mais ou para menos. Estas 

variações de grau entre os fenômenos de saúde e doença não alteram suas essências, que 

obedecem às mesmas leis de origem e funcionamento. Esta concepção visava negar 

qualquer diferenciação qualitativa entre o normal e patológico. Vigorava assim uma 

crença na homogeneidade entre estes fenômenos que se diferenciariam apenas pela 

intensidade quantitativa com que se manifestavam. Dito de outro modo, o princípio de 

Broussais que sustentava na ideia da excitabilidade da matéria viva, aniquilou a 

diferença de qualidade entre saúde e patologia. Obteve-se assim, um conceito de doença 

que esvaziava a diferença qualitativa entre saúde e doença, propondo uma curva 

continua que ia do patológico inferior (doenças designadas pelo prefixo ‘hipo’) ao 
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patológico superior (doenças designadas pelo prefixo ‘hiper’). Tal implicava também 

um estado intermediário ideal que seria a saúde identificada ao conceito matemático e 

estatístico de norma.  

Foucault (2008[1963]) demarcou as condições de possibilidade do principio de 

Broussais enquanto aforisma constante na semântica medica do século XIX: o 

patológico se define pela variação quantitativa, para mais ou para menos em relação ao 

estado considerado normal. Trata-se aí do modelo anatomoclínico. 

Para Foucault (1963[2008]), a medicina dos últimos anos do século XVIII e 

início do século XIX – por ele denominada medicina moderna – constituiu-se em 

descontinuidade à chamada medicina clássica, praticada nos séculos XVII e XVIII. Essa 

transformação, fundamental na arrumação dos saber e prática médicas, não se deveu ao 

aumento da apropriação teórica e aplicação de técnicas mais eficazes, mas, a uma 

reformulação do discurso médico quanto a seus objetos e métodos de investigação. Em 

relação à doença, passou-se de uma linguagem sem um suporte perceptivo a uma 

teorização apoiada no contorno nítido daquilo que o olhar permitia ver, graças à 

experiência da dissecação dos corpos feita por Bichat.  

Reconhecendo-se este deslocamento concernente às medicinas clássica e 

moderna, podemos dizer que a medicina classificatória concebia a doença como 

essência abstrata que invadia o indivíduo. Nesta perspectiva, a doença era registrada 

seja pela catalogação de seus sinais, seja pelos sintomas relatados pelo doente. 

Concebia-se que este hospedava a doença dentro de si. Na medicina moderna, a afecção 

passou a ser concebida mediante a ideia um corpo doente. Aqui, a doença tornou-se 

localizada e nomeada corporalmente, sendo necessário considerar a singularidade do 

indivíduo. Ocorreu uma transposição da doença para o doente. Com efeito, os 

postulados sobre a origem das doenças defendidos pela medicina clássica: 

[...] foram antes deslocados e como que encerrados na singularidade do 

doente, na região dos “sintomas subjetivos” que define para o medico não 

mais o modo do conhecimento, mas o mundo dos objetos a conhecer. O 

vínculo fantástico do saber com o sofrimento, longe de se ter rompido, é 

assegurado por uma via mais complexa do que a simples permeabilidade das 

imaginações; a presença da doença no corpo [...] são tão contestadas em sua 
objetividade pelo discurso redutor do medico quanto fundados como objetos 

para seu olhar positivo. As figuras da dor não são conjuradas em beneficio de 

um conhecimento neutralizado, foram redistribuídas no espaço em que se 

cruzam os corpo e os olhares. O que mudou foi a configuração surda em que 

a linguagem se apoia, a relação de situação e de postura entre o que fala e 

aquilo de que se fala. (FOUCAULT, 2008[1963], p. VII).  
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O fato de a doença, na medicina clássica, ser percebida como possuidora de 

realidade e essência ontológicas próprias, que utilizavam o corpo do individuo somente 

como local de manifestação, impedia a atenção à singularidade do individuo portador da 

doença.  

Daí se estabelecer uma relação entre anatomia e patologia, entre corpo e 

doença. Na medida em que a doença passa a ser referida ao corpo, os 

sintomas deixam de ser considerados a própria doença. Todas as alterações 

da experiência, como febres, sensação de asfixia, palpitações súbitas, por 

exemplo, não constituem em si mesmas os fenômenos da doença, mas se 

referem às condições e às lesões tissulares, construindo um sistema de 

relações que diz respeito a causas, origens e sedes. A partir da 

anatomopatologia, todo sintoma clínico deve ser relacionado a uma alteração 
morfológica. (PINHEIRO 2006, p. 49).  

 

Com a introdução do corpo como lugar de origem da doença, pela primeira 

vez, na historia da medicina, as formas singulares do individuo foram privilegiadas 

como objeto de estudo. Foi inclusive esta reorganização que inaugurou a experiência 

clínica, que, justamente, nasceu como dispositivo que permitiria a articulação 

fundamental entre doença e indivíduo. “A clínica [...] deve sua real importância ao fato 

de ser uma reorganização em profundidade não só dos conhecimentos médicos, mas da 

própria possibilidade de um discurso sobre a doença” (FOUCAULT, 2008[1963], p. 

XVI). Sobre o lugar central do corpo na medicina moderna, como mediador da atenção 

a singularidade, Pinheiro (2006) afirma que:  

Podemos dizer que a problemática da doença, da vida e da morte só pode ser 

qualificada quando se leva em conta a individualidade orgânica de cada ser 

vivo. A medida da normatividade, ou seja, capacidade de resistência à morte, 

é relativa à forma de vida de cada um e às condições do funcionamento 

orgânico frente às exigências do meio. Nesse sentido, o objeto do saber e da 

intervenção médica é a existência de cada indivíduo. Em outros termos, a 

forma de vida só pode ser qualificada tendo em vista que cada caso é um 

caso. Portanto, o corpo de cada um se torna não só meio de sobrevivência, 

mas, fundamentalmente, o princípio e o fim da própria existência, na medida 

em que se sobrepõem corpo saudável e formas adequadas de viver - de querer 

e ter prazer e de ser livre. (PINHEIRO, 2006, p. 51). 

 

Não obstante, o modelo anatomopatológico, requerido como explicativo para 

todas as especialidades na medicina moderna, instituindo uma forma inédita de 

apreensão do individuo e sua doença, fortaleceu a perspectiva organicista do 

pensamento.  

O emprego irrestrito do organicismo colocou, por sua vez, um impasse para a 

psiquiatria que, buscando afirmar-se enquanto especialidade médica e, portanto, 

cientifica, teve que enquadrar seu objeto – a perturbação mental – na medicina orgânica. 

Simanke (2002) afirma que mesmo tendo como objeto de estudo o domínio do mental, a 
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psiquiatria precisou aderir ao principio quantitativo entre o normal e o patológico e, 

consequentemente, compromissar-se com o modelo organicista, para garantir sua 

posição no campo das especialidades médicas. Entretanto, tal reducionismo 

desvalorizou a esfera propriamente psíquica de seu objeto. Parafraseando Lacan, 

Simanke diz: “sobre o plano psiquiátrico [todo dualismo] não pode senão terminar em 

uma desvalorização das representações” (p.33).  

Foi deste modo que Freud (1996[1924]) pôde afirmar que, em seu início, a 

psicanálise tinha por objetivo compreender o mecanismo de funcionamento das 

chamadas “doenças neuróticas”, superando, desta forma, os insucessos terapêuticos dos 

médicos. Estes últimos, envolvidos unicamente por aspectos físico-químicos e 

anatomopatológicos, buscavam localizar a doença neurótica em funções e partes 

específicas do cérebro.  Freud, por sua vez, com a introdução do fator psíquico na 

compreensão e no tratamento dos estados patológicos, imprimiu-lhes quanto à “cura”, 

uma base racional. Os fatores constituintes de sua teorização foram: 

[...] ênfase na vida instintual (afetividade), na dinâmica mental, no fato de 

que mesmo os fenômenos mentais aparentemente mais obscuros e arbitrários 

possuem invariavelmente um significado e uma causação, a teoria do conflito 

psíquico e da natureza patogênica da repressão, a visão de que os sintomas 

constituem satisfações substitutas, o reconhecimento da importância 

etiológica da vida sexual, especificamente, dos primórdios da sexualidade 
infantil. (FREUD, 1996[1924], p. 221).  

Circunscritos os ideais científicos da época de Freud, quanto às categorias 

saúde/doença e normal/patológico, admitimos que “não é difícil perceber o quanto este 

desenvolvimento leva a prática médica para longe da psicanalise que, no entanto, dela 

emerge”. (SIMANKE, 2002, p. 24). Sobre tal emergência, Estellita-Lins (2007) afirma: 

A psicanálise, é preciso lembrar, ainda que possivelmente revolucionária com 

sua releitura da sexualidade, estava sendo ainda ousada ao acompanhar a 

fundação da clínica moderna. Sigmund Freud não somente foi um leitor 

atento de Claude Bernard, como aliou-se a este vanguardismo para organizar 

as ideias psicanalíticas originais. [...] Sigmund Freud utiliza claramente o 

principio de Broussais, como nos casos das neuroses narcísicas: a observação 

das psicoses esquizofrênicas lhe autoria a postular uma oposição entre libido 

(objetal) e interesse (libido do Ich). De acordo com seu raciocínio, uma 

formação patológica deve necessariamente informar a fisiologia (teoria 

metapsicológica), operando como um experimento que legitima conclusões 

acerca do normal. Esta leitura do par normal-patológico, presente em 
Introdução ao narcisismo (1914), visa claramente à constituição da 

metapsicologia nos moldes da medicina experimental. (ESTELLITA-LINS, 

2007, p. 365-66).  

Consideramos que as elaborações teóricas de Freud sobre as categorias 

saúde/doença e normal/patológico foram condicionadas por sua inserção no universo 
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epistêmico próprio a medicina moderna. De fato, para Estellita-Lins (2007), mesmo 

sendo contemporâneo dos epistemólogos do positivismo lógico (aqueles do Circulo de 

Viena), Freud tomou emprestado da medicina clínica moderna uma concepção científica 

e metodológica de apreensão do psicopatológico. O trecho que se segue ilustra como 

para Freud, a doença não se constituía como essência autônoma que invadiria o corpo 

do individuo, mas referia-se ao próprio individuo doente. 

Nada vindo de fora penetrou em você; uma parte da atividade da própria 

mente foi tirada do seu conhecimento e do comando da sua vontade. Isso, 

também, é porque você está tão enfraquecido em sua defesa; você esta 

utilizando uma parte de sua força para combater a outra parte e é impossível 

concentrar a totalidade da sua força como você o faria contra um inimigo 

externo. E nem mesmo é a parte pior ou menos importante das suas forças 

mentais que se tornou, desse modo, antagônica e independente de você. A 

culpa, sou forçado a dizer, está em você mesmo. (FREUD, 1996[1917], p. 

151, grifo nosso).  

Assoun (1983, p. 45) diz que Freud foi confrontado com a “querela dos 

métodos (Methodenstreit)” quando da constituição do saber psicanalítico. Aquela, 

ocorrida em 1883, se caracterizava pela produção de uma discordância em relação ao 

que devia ser empregado na produção do conhecimento “as ciências da natureza 

(Naturwissenschaften) e as ciências do espírito (Geisteswissenschaften)”. A querela dos 

métodos pode ser brevemente caracterizada pelos termos “explicar” e “compreender” 

que correspondiam às “ciências da natureza (Naturwissenschaften)” e às “ciências do 

espírito (Geisteswissenschaften)”, respectivamente. Enquanto as ciências naturais ou 

nomotéticas reduziam o devir a leis universais que serviam para explicar tanto o 

particular como o geral, o procedimento das ciências do espírito ou idiográficas 

possibilitava apreender o objeto de estudo em sua idiossincrasia, visando compreender o 

singular sem dissolvê-lo numa lei universal.  

Dizendo de outro modo, conforme Assoun (1983), as ciências da natureza 

atinavam para os juízos de realidade, ao passo que as ciências do espírito implicavam 

uma valoração. Assim, no momento em que a psicanálise emergiu para a cientificidade, 

foi convocada a se posicionar ante estas duas perspectivas metodológicas. Freud, então, 

situou sua psicanálise nas ciências da natureza, afirmando que o dualismo 

epistemológico não existia, haja vista haver apenas uma só forma de fazer ciência: 

aquela das ciências naturais.  

Assoun (1983) assevera ainda que, para compreendermos a inserção de Freud 

nas ciências naturais, devemos atentar para o lugar que a interpretação ocupa em seu 
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projeto. A interpretação não é tomada enquanto uma hermenêutica, na medida em que 

se funda numa explicação ancorada numa causação semiótica. Com efeito, o fato de a 

interpretação advir de uma causa, mesmo sendo esta de caráter semiológico, torna 

pertinente o enquadramento da estrutura metodológica do construto teórico de Freud nas 

ciências naturais.  

Ora, a interpretação freudiana é “um procedimento intelectual que explica de 

modo interpretativo ou interpreta fornecendo a causa (Assoun, 1983, p. 49)”. Como 

exemplo, citamos a determinação do sentido do sonho. Esta é feita a partir de uma 

submissão ao sistema causal em que o que se visa elucidar é o vínculo objetivo entre 

seus conteúdos manifesto e latente, sendo o primeiro o efeito do segundo, que atua 

como causa. No campo psicopatológico ocorre o mesmo. A atenção à singularidade do 

sintoma neurótico não se desamarra de seu determinante. Referindo-nos a Assoun 

(1983), entendemos que Freud buscou um nexo entre o acontecimento e o processo 

causal. É este ato freudiano que faz da clinica uma prática objetiva fundada numa causa 

singular. Freud tomou por sinônimas as categorias ciência e ciências da natureza porque 

o ideal ao qual se alinhou desde o inicio foi o do campo físico-químico. Este 

correspondia a suas experiências iniciais com anatomia e fisiologia.  

Estellita-Lins (2007, p. 369) reconhece também que “aquilo que se mostra 

inadequado para esta metodologia (a lógica da lesão), o fundador da psicanalise vai 

tomar emprestado da antropologia social, da sociologia ou da arqueologia (e da 

literatura)”. Ora, conforme Beividas (2000): “a psicanalise não poderia embrenhar-se 

precipitadamente no discurso que mobiliza a ciência quando, a seu ver, trata-se 

precisamente de denunciar sua infra-patologia de origem” (p.37).  

Reconhecemos, também, que Freud foi além da concepção anatomopatológica, 

que reduzia as perturbações mentais a problemas orgânicos da ordem das 

degenerescências, inclinações hereditárias e inferioridades constitucionais. Ora, foi 

tentando transpor uma teorização remetida exclusivamente a etiologias somáticas, 

anatômicas e químicas, que Freud (1996[1925]) introduziu na concepção das neuroses 

um método de tratamento psíquico cientificamente formulado.  Ele inclusive diz, em 

relação à psiquiatria que: 

[...] o estudo psicanalítico das neuroses constitui a única preparação para uma 

compreensão das psicoses, e que a psicanalise esta destinada a tornar possível 

uma psiquiatria cientifica do futuro, que não precisará contentar-se com a 
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descrição de quadros clínicos curiosos e sequencias ininteligíveis de eventos, 

e com o traçar a influencia de grosseiros traumas anatômicos e tóxicos sobre 

um aparelho psíquico inacessível ao nosso conhecimento. (FREUD, 

1996[1924], p. 229).  

Quando insistimos, conforme Assoun (1983), em reconhecer e apontar os 

modelos epistêmicos que serviram a Freud, mesmo sabendo que ele os ultrapassou, é 

para conferir maior pertinência e propriedade à sua originalidade. Foi o manejo 

particular que Freud fez da epistemologia de sua época - movimento contínuo de 

referencia e refração - o que possibilitou a apreensão inédita do objeto da psicanálise. 

Freud (1996[1924]), é importante ressaltar, não cessou de salientar que a psicanalise, 

nascida com o século XX, “não caiu pronta dos céus. Teve seu ponto de partida em 

ideias mais antigas que ulteriormente desenvolveu; originou-se de sugestões anteriores, 

as quais elaborou.” (p. 215). 

Em nenhum lugar encontra-se mais visível a originalidade freudiana do que 

na linha imaginária onde ela subverte a linguagem de seu tempo, sem cessar 

de reconhecê-la como sua, como indica a extraordinária fidelidade de Freud 

ao dizer de seus mestres confessados e inconfessados.  (ASSOUN, 1983, p. 

15). 

Segundo Simanke (2002), Freud pensou a doença como fenômeno totalizante, 

numa perspectiva dinâmica. Foi contra a ontologização da doença que ele se insurgiu. 

Numa posição antiobjetivista e antirreducionista, ele propôs uma concepção homogênea 

das perturbações anímicas, redefinindo-as enquanto formas de subjetividade. O que 

estava em jogo aí eram as significações relativas ao sujeito. De fato, Freud inaugurou 

uma teoria puramente psicológica e histórica das afecções anímicas, que lhe permitiu 

embasar sua terapêutica psíquica causal, e não apenas sintomática. Vale destacar que 

foram justamente as exigências da clínica que fundamentam a elaboração de sua 

psicogênese, na medida em que lhe confronta com questões eminentemente 

psicológicas, quando da escuta do relato do sofrimento de suas histéricas. Freud colocou 

em primeiro plano a dimensão afetiva do psiquismo.  

[...] um dos pontos de ruptura de Freud para com certas concepções da 

doença mental, contemporâneas aos primeiros passos da formação de uma 

psicopatologia psicanalítica, consistiu justamente na atribuição de um caráter 

afetivo a transtornos tidos como puramente intelectuais, por exemplo, as 

obsessões e, mais significativamente, a paranóia. (SIMANKE, 2002, p. 51).  

Vale salientar, com Simanke (2002), que foi a crença de Freud na 

impossibilidade do biológico em explicar determinados fenômenos de ordem psíquica 

que lhe permitiu elaborar uma nova concepção da constituição do sujeito. Freud não se 
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absteve de fazer referência aos fenômenos de origem biológica. Apenas reconheceu não 

poder-se restringir a este campo. Ademais, mediante sua formulação do conceito de 

pulsão, ele implicou um descentramento radical quanto a toda determinação natural.  

[...] é a própria realidade biológica do homem que priva o orgânico de sua 

eficácia explicativa. Doravante, nenhuma lesão poderá cavar um buraco 
maior do que aquele dado desde a origem, que faça diferença para a 

determinação real dos fenômenos, quer mórbidos, quer normais. 

(SIMANKE,2002, p. 56).  

Conforme Simanke (2002), o sujeito advém de sua relação com o Outro 

justamente porque ele carece de uma determinação biológica eficaz. Daí a formulação 

de uma teoria do aparelho psíquico que dê conta de um método especifico de 

investigação dos processos inconscientes. “Uma nova metodologia de análise histórica, 

psicológica, porém determinista, materialista e concreta que lhe garantam validade”. 

(p.62). Ernest Jones afirmou, a este respeito: 

Sobre a questão de saber se há uma psicologia especial das neuroses Freud 

responde a Eittingon: “Esta questão convoca duas respostas: sim e não”. Se a 

psicologia geralmente admitida fosse exata, não existiria a necessidade de 

uma “psicologia especial das neuroses”. Porém, no estado atual das coisas, 

faz-se necessária uma.  (JONES, 1953 apud DELRIEU, 1997, p. 576, 

tradução nossa)7. 

Nesta perspectiva, a psicopatologia em Freud não deve ser encarada como 

presença de déficit. Sua caracterização das entidades clínicas nos permite remetê-las ao 

que há de singular no psiquismo. Ocorre aí a destituição do paralelismo entre o déficit 

capacitário e a lesão orgânica. A estruturação do aparelho psíquico feita por Freud não 

abandona o caráter determinista e a explicação causal, reforça-os, pois, nesta 

perspectiva, é possível abarcar aquilo que o determinismo orgânico deixa de fora. Como 

Assoun (1983) aponta, temos em Freud uma explicação de ordem semiológica. 

Estendendo a proposição de Ogilvie, apud Simanke, sobre a posição de Lacan em 

relação a Freud, podemos pensar que Freud construiu “a objetividade do subjetivo” 

(p.67).  

                                                             
7
 Texto original: Sur la question de savoir s’il y a une psychologie spéciale des nevroses, Freud répond à 

Eittingon: “Cette question appelle une double réponse: oui et non. Si la psychologie généralement admise 
était exacte, il n’y aurait pas de besoin d’une “psychologie spéciale des névroses”. Mais en état actuel des 

choses, in en faut une. (Jones, 1953 apud DELRIEU, 1997, p. 576). 
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A partir do momento em que se retira das afecções mentais a referência a um 

dano orgânico, é quase que obrigatório dar relevo a constituição do aparelho 

psíquico como um todo, e, mais do que isso, fazer da interpretação o 

mecanismo fundamental da constituição deste sujeito. Toda a estrutura que 

forma o aparelho psíquico, seja mórbida ou sadia, deve ser pensada como 

resultado de uma interpretação da realidade imediata do sujeito. [...] dá-se 

uma relativização da função normativa da realidade, que vai permitir pensar a 

psicose como a construção de uma personalidade em bases diferentes das 

“normais”, e não apenas como uma alteração ou um desvio em relação a 
estas. (SIMANKE, 2002, p. 64). 

 

2.2 Freud e Canguilhem 

Como já anunciamos, supomos que as elaborações teóricas sobre saúde e 

doença de Georges Canguilhem também seriam o exemplo de uma concepção galiléica 

de pensamento e que, Canguilhem teria formalizado uma lógica já presente no discurso 

freudiano. O que Freud teria formulado sobre a plasticidade da libido
8
 expressaria algo 

semelhante ao que, em Canguilhem, anuncia-se como normatividade vital. Se não há 

equívoco nosso, como o que representaria a norma para Freud seria a própria libido, a 

saúde para ele também ilustraria o exercício pleno da normatividade vital – a 

capacidade de criar normas para superar eventuais obstáculos. Outro aspecto desta 

situação, em Freud, concerne ao esgotamento da plasticidade libidinal. A capacidade de 

modificação ulterior dos investimentos libidinais corresponderia em Canguilhem, à 

fixação em uma só norma que impediria o exercício da normatividade aludida. 

Perguntamo-nos se tal lógica aplicar-se-ia também mutatis mutandi à dualidade 

normal/patológico.   

Concordamos com Estellita-Lins (2007), quando afirma que o conceito 

canguilhemiano de normatividade vital “é pertinente para a psicanalise” (p.363), haja 

vista ele problematizar uma “articulação entre saúde e doença no interior do domínio 

científico que pratica a terapêutica” (p.363), em sua dimensão ético-epistemológica. 

Dito de outro modo, Canguilhem demonstra que a tentativa de estabelecer noções 

científicas aos pares normal/patológico e saúde/doença torna-se impertinente quando 

não tomam por referência fundamental as noções vulgares inerentes à saúde e doença.  

O pensamento de Estellita-Lins (2007) concerne a dois pontos: (a) a obra de 

Freud constituiu-se como um fiel testemunho da interlocução com “a ciência e com a 
                                                             
8 Referimo-nos aí à perspectiva metapsicológica econômica de Freud: ao conceito de libido e a expressão 

‘conceito prático da doença’. Esclarecemos também que o vital em Canguilhem não corresponde 

necessariamente ao pulsional freudiano.   
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medicina; trata-se de uma articulação frequentemente esquecida, desconhecida ou 

recalcada (p.364)”; (b) “a tematização implícita e explicita de saúde e doença, além do 

raciocínio clínico que tangencia conceitos de normal e patológico, constitui motivos 

suficientes para legitimar a aproximação de ambos (p.364)”, quer dizer, Freud e 

Canguilhem. 

 

2.2.1 O Conceito de Normatividade Vital e as Dualidades Conceptuais Saúde/Doença 

e Normal/Patológico em Canguilhem  

Se a partir dos critérios lewinianos, abordarmos a conceituação de Canguilhem 

(2010[1966]) sobre as dualidades saúde/doença e normal/patológico
9
 perceberemos a 

predominância dos elementos que definiriam um modo galiléico de pensamento.  Sua 

crítica à razão médica tem como ponto central a problematização e a discussão do 

emprego ambíguo do termo normal, mormente na definição de patologia. O 

posicionamento do epistemólogo é que saúde e doença são fenômenos qualitativamente 

distintos, que implicam forças em luta. Esta concepção destituiu o pensamento vigente 

na época, aquele em que se postula apenas uma variação de grau quanto ao normal e 

patológico. O conceito de normatividade de vida caracteriza-se como um modelo 

fundamental para a defesa desta ideia. De fato, a conceituação da vida somente é 

possível pela referência a fenômenos do ser vivo, jamais pode ser apreendida mediante 

variáveis físico-químicas e/ou lógico-matemáticas a priori.  

                                                             
9 Ainda que as conclusões de Canguilhem sobre a questão geral do normal e patológico tenham sido 

limitadas mais precisamente ao problema da fisiopatologia, faz-se pertinente estendê-las à psicopatologia. 
Ele mesmo oferece o caminho, ao apontar a necessidade de pesquisas integradas entre nosologia somática 

e nosologia psíquica, para sua maior inteligibilidade. O problema das estruturas e dos comportamentos 

patológicos no homem é imenso. “O portador de um defeito físico congênito, um investido sexual, um 

diabético, um esquizofrênico levantam inumeráveis problemas que remetem em ultima análise ao 

conjunto das pesquisas anatômicas, embriológicas, fisiológicas, psicológicas. (...) esse problema não deve 

ser dividido, e que as chances de esclarecê-lo são maiores se o considerarmos em blocos, do que se o 

dividirmos em questões de detalhe” (CANGUILHEM, 2010[1966], p. 6). E ainda, ratifica a importância 

da psiquiatria contemporânea na partilha entre saúde e doença por sua ênfase ao aspecto qualitativo, na 

singularidade imposta pela terapêutica, além da idiossincrasia própria à normatividade. Ele diz: “Nous ne 

pensons pas que ces vues sur le problème de la physiopathologie soient démenties par leur confrontation 

au problème de la psychopatholgie, au contraire, car c’est un fait que les psychiatres ont mieux réfléchi 

que les médecins au problème du normal.” (CANGUILHEM, 1952[1992], p. 167). 
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As ideias de Canguilhem ilustram o quanto é impróprio querer-se qualificar 

saúde e doença pelos critérios fundados numa concepção de regularidade medida pela 

frequência, ao modo de pensar aristotélico. De fato, para Canguilhem (2010[1966]), a 

doença não deve ser encarada como mecanismos funcionais, somáticos ou psíquicos, 

alterados, mas enquanto fato que altera o indivíduo em sua totalidade. 

 A análise canguilhemiana das categorias normal/patológico se norteia pela 

critica da abordagem dogmática predominante na medicina do século XIX, mormente 

aquela do Princípio de Broussais. Esta estabelecia uma identidade ontológica entre os 

fenômenos orgânicos e/ou psíquicos normais e patológicos, sendo as variações apenas 

de teor quantitativo. O estado normal, nesta perspectiva, seria concebido por sua 

regularidade e frequência. A doença, por sua vez, se definiria como mudança de graus 

de intensidade de um estado vital normal, para mais ou para menos. Estas variações não 

alteravam aquilo que nos fenômenos obedeciam às mesmas leis de origem e 

funcionamento da normalidade. Visava-se assim negar qualquer diferença qualitativa 

entre o normal e patológico pela crença na homogeneidade de classe e essência de seus 

estados.  

O modo de pensar aristotélico seria ilustrado pela equivalência entre os 

fenômenos patológicos e os fenômenos fisiológicos correspondentes: o patológico seria 

concebido como aquilo que se apresentaria, estatisticamente falando, em relação a uma 

idealização do que seria inferior ou excederia a normalidade. Nesta perspectiva, o 

fenômeno patológico não teria nenhum caráter inédito. Não haveria aí a legitimação do 

singular, do caso único, critérios eminentemente galiléicos. 

Canguilhem (2010[1966]) contestou a tese de Broussais afirmando que o 

conteúdo patológico não pode ser inferido pela normalidade, pois o primeiro implica 

uma modificação essencial da vida. O fato de os estados de saúde e doença possuírem o 

mesmo mecanismo não implicaria, contudo, constituírem os mesmos efeitos. Um 

mesmo fenômeno, presente simultaneamente nos dois estados, pode adquirir 

performances totalmente distintas e singulares. Conteúdos patológicos jamais se 

manifestam no indivíduo saudável e doente da mesma maneira, pois a doença impõe 

uma limitação às possibilidades de atuação no meio. Parece mais coerente, portanto, 

afirmar que um mesmo fenômeno pode ser considerado normal ou patológico, 
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dependendo da causa que o incitou. Assim, um evento deve ser considerado normal ou 

patológico mediante os modos de inserção na totalidade do individuo.  

É evidente a confusão entre causa e efeito na elucidação do patológico nesta 

teorização de Broussais, haja vista uma causa poder sofrer variações quantitativas e 

gerar efeitos qualitativos diversos. Ora, como quantidade e qualidade estão intimamente 

intrincadas, torna-se impossível conceber algo de uma disjunção entre ambas. Nas 

palavras de Simanke (2002), “(...) mesmo no nível da doença orgânica, não é possível 

excluir os fatores concernentes à individualidade do paciente, que atravessa os conceitos 

de saúde, cura e doença, sem os quais não faz sequer sentido falar em uma medicina” 

(p.29).  

Para Canguilhem (2010[1966]), é impossível designar a doença pela 

exacerbação ou déficit de uma função normal. De fato, no individuo as funções 

normativas estão interligadas, não podendo ser tomadas isoladamente. A ânsia em 

restaurar cientificamente o normal, anula o conceito de patologia, pois retira a doença 

do domínio do homem doente e a circunscreve no âmbito teórico. A doença não deve 

ser encarada como mecanismos funcionais, somáticos ou psíquicos, alterados, mas 

enquanto fato que altera o indivíduo em sua totalidade.  

A crença de que a vida permanece idêntica na saúde e na doença é uma falácia. 

Assim, supor a identidade essencial entre normalidade e morbidade, e a consequente 

definição do patológico como alteração numérica do estado normal correspondente, faz 

com que a patologia, enquanto objeto de estudo, desapareça. É plenamente possível 

asseverar que a doença prescinde de funções já presentes em estado de normalidade, 

sem com isso negar o caráter de inédito que ela impõe. Afinal, um fenômeno pode ser 

contínuo a outro e mesmo, nestas condições, ser novo. Ser doente implica viver de 

modo diferente, pois, a relação com o meio e o exercício das funções se modifica em 

função do novo estado.  

Segundo Canguilhem, “a vida não é indiferente [das] condições nas quais ela é 

possível, que a vida é polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de valor, em 

resumo, que a vida é, de fato, uma atividade normativa”. (p. 86). Isso não mostra senão 

uma compreensão galiléica da dualidade saúde/doença. A vida, definida como atividade 

normativa, ou seja, como instituidora de normas para manutenção de sua existência e 
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consequente afastamento da morte, é o modelo central para o entendimento dos 

conceitos de saúde e doença.  

Neste sentido, o termo normatividade possui um sentido especifico. 

Canguilhem (2010[1966]) se refere à capacidade do homem de criar modelos ou regras 

físicas e psíquicas necessárias para sua sobrevivência. Jamais implica o exercício de um 

ideal fixo a ser alcançado. O termo anormal, portanto, não deve ser usado como 

sinônimo de patologia ou doença. Ele designa apenas as diferenciações numéricas entre 

os caracteres apresentados por indivíduos de uma mesma espécie e que não causam em 

si nenhum prejuízo. Como a patologia é aquilo que impede o exercício da vida, ela é 

sentida negativamente por enquadrar o sujeito em somente uma norma de 

sobrevivência. “Patológico implica pathos, sentimento direto e concreto de sofrimento e 

de impotência, sentimento de vida contrariada”. (p. 96). “O próprio da doença é vir 

interromper o curso de algo, é ser verdadeiramente crítica. (p. 97).   

Em vez de haver aí uma conceituação valorativa, estatística e dicotômica 

característica do modo de pensar aristotélico, Canguilhem considera o caso único puro 

que ilustra o modo de pensar galiléico. Simanke (2002) reforça o pensamento do 

epistemólogo francês: 

Boa parte da argumentação de Canguilhem dedica-se a corrigir esta distorção 

de considerar “normal” como o contrário de “patológico” (com a consequente 

identificação deste último com o anormal), quando seu antônimo evidente é o 

estado de saúde e bem estar orgânico, que não é passível de uma 

quantificação padronizada, já que alude inevitavelmente a uma norma 

individual e, mais do que isso, a uma atividade normativa do próprio 

organismo. (SIMANKE, 2002, p.29, grifo do autor). 

É fato, para Canguilhem (2010[1966]) a opinião do doente sobre sua doença é 

imprescindível. É o sentido da queixa inicial do paciente que apresenta ao clinico a 

doença e o instiga a aprofundar suas investigações. É ilógica a desvalorização do 

discurso do paciente na determinação de uma doença. Basta atentar para a evolução da 

clínica para se dar conta disso. A primeira deve sua existência ao fato de homens se 

sentirem incapazes para o exercício das normas vitais que eles mesmos delegaram para 

si. Isso é tão obvio que, do ponto de vista clínico, um sintoma manifestado na doença 

deve ser tomado secundariamente. O que é principal é a forma singular que este se 

apresenta para o doente.   

Conforme Canguilhem (2010[1966]), “a pessoa é doente não apenas em 

relação aos outros, mas em relação a si mesma.” (p. 97). Assim, o emprego da norma na 

definição da patologia, tomado como inseparável da média estatística, inviabiliza sua 
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objetividade: gera tipos ideais que minimizam a importância da variação individual. 

Ora, os indivíduos que se desviam da medida estabelecida não são obrigatoriamente 

patológicos. Observamos aí uma característica própria ao modo de pensar galiléico, seja 

ela, conferência de validade incondicional aos fenômenos, sejam eles frequentes ou 

fortuitos. Não podemos negar a manifestação da doença como uma nova forma de vida. 

“Um traço humano não seria normal por ser frequente; mas seria frequente por ser 

normal, isto é, normativo.” (2010[1966], p. 116). 

Percebemos que o conceito canguilhemiano de saúde se refere cada vez menos 

à conformidade a um ideal externo pré-definido. Ele traduz a relatividade com que se 

podem apreender os fenômenos da clínica e se referir a idiossincrasias. Em vez de 

procurar a definição racional da normalidade no dado estatístico, submetendo a norma à 

media, é necessário incluir em sua formulação o reconhecimento da normatividade de 

vida. É tarefa do humano, considerado em sua polaridade dinâmica, determinar o ponto 

inicial de sua doença. De fato, o emprego de uma norma supra individual, inferida de 

uma media estatística, é insuficiente. Como afirma Simanke (2002), “era justamente na 

limitação das possibilidades de reação ocasionada pelo déficit capacitário que 

Canguilhem buscava apoiar uma distinção entre saúde e doença que levasse em conta a 

atividade normativa individual do organismo.” (p.54, grifo do autor).  

É importante repetir que o conceito canguilhemiano de normatividade não 

significa rigidez da norma, mas, sobretudo, flexibilidade e variabilidade, mediante 

condições estruturais singulares.  

Assim sendo, segundo Canguilhem (2010[1966]), segregar os indivíduos 

sadios dos doentes é incorreto porque considera apenas a relação a uma média 

estatística. Somente podemos pensar o hiato entre saúde e doença quando tomarmos o 

indivíduo de modo singular.   

A fronteira entre o normal e o patológico é imprecisa para diversos 

indivíduos considerados simultaneamente, mas é perfeitamente precisa para 

um único e mesmo individuo considerado sucessivamente. Aquilo que é 

normal, apesar de ser normativo em determinadas condições, pode se tornar 

patológico em outra situação, se permanecer inalterado. O indivíduo é quem 

avalia essa transformação porque é ele que sofre suas consequências, no 
próprio momento em que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova 

situação lhe impõe. (CANGUILHEM, 2010[1966], p. 135). 

 

Não se deve tomar por antônimos os termos patologia e normalidade. Afinal, 

doença não implica ausência de norma, mas, antes, presença de uma norma vitalmente 
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inferior e negativa, na medida em que ela não suporta qualquer tipo de variação das 

condições em que é dada, por ser incapaz de se transformar. A patologia se caracteriza 

pela fixação ou cristalização em uma só norma de sobrevivência, norma esta sentida 

privativamente. Como o ser doente perdeu sua capacidade de elaborar normas, o 

contrário lógico de patológico não seria o normal, mas o sadio, pois, não é a ausência de 

normalidade que constitui a doença. Esta implica certa forma de viver, haja vista estar 

incluída na experiência do ser vivo. Ora, não existe vida sem normas de vida. Saúde, 

portanto, não equivale a um subproduto do normal, remete a uma ordem de fenômenos, 

distinta da anormalidade.  

Quando um indivíduo começa a se sentir doente, a se dizer doente, a se 

comportar como doente, ele passou para um universo, ele se tornou outro 

homem. A relatividade do normal não deve de nenhuma maneira ser para o 

medico um estimulo a anular a confusão da distinção do normal e do 

patológico. (CANGUILHEM, 1952[1992], p. 165)10. 

 

Para Canguilhem (2010[1966]), o fato de admitir que a doença possui uma 

norma implica em não denominá-la de anormal, no sentido de ausência de normas, mas 

prioritariamente no sentido de não normativo. Igualmente, não se pode fazer equivaler 

os termos saúde e normal, já que o patológico é uma espécie de normal, na medida em 

que implica também numa norma de vida.  

Desta maneira, ser sadio não significa ser normal, mas normativo, instituidor 

de inéditas normas vitais, pois: “o que caracteriza a saúde é a possibilidade de 

ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar 

infrações à norma habitual e de instituir novas normas em situações novas.” (p.149). 

Desta forma, o que diferencia qualitativamente saúde da doença é a disponibilidade 

física e/ou psíquica de empreender a mudança; a patologia, pelo contrário, por implicar 

um caráter conservador, não concerniria a tal. “Considerado em seu todo, um organismo 

é «outro» na doença e não o mesmo nas dimensões anteriores”. (CANGUILHEM, 

1992[1952], p. 166)
11

.  

Uma vez entendido que o conceito de saúde não diz respeito ao exercício de 

uma norma ideal fixada supra individualmente e passível de mensuração, assim como a 

                                                             
10

 Texto original: Quand un individu commence à se sentir malade, à se dire malade, á se comporter en 

malade, il est passé dans un autre univers, il est devenu autre homme. La relativité du normal ne doit 

aucunement être pour le médecin un encouragement à s’annuler  dans la confusion de la distinction du 

normal et du pathologique. (CANGUILHEM, 1992[1952], p. 1965). 
11 Texto original: Considéré dans son tout, un organisme est «autre» dans la maladie et non pas le même 

aux dimensions près. (CANGUILHEM, 1992[1952], p. 166).  
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doença se constitui pela cristalização de uma norma vital, pode-se deduzir das relações 

entre saúde e doença que:  

Há dois tipos de comportamentos inéditos da vida. Há os que se estabilizam 

em novas constantes, mas cuja estabilidade não constituirá obstáculo a uma 

nova superação individual. Trata-se de constantes normais de valor 
propulsivo. São realmente normais por normatividade. E há os que se 

estabilizam sob forma de constantes que o ser vivo se esforçará, 

ansiosamente, por preservar de qualquer perturbação eventual. Trata-se ainda 

de constantes normais, mas de valor repulsivo, exprimindo nelas, a morte da 

normatividade. Nisso, essas constantes são patológicas, apesar de normais 

enquanto nelas puder viver o ser vivo. (CANGUILHEM, 2010[1966], p. 

156).   

Canguilhem (1963-1966[2010]) conclui suas reflexões sobre o normal e o 

patológico inferindo o que denomina patologia paradoxal do homem normal. Assinala 

esta ser inerente à normalidade, à intersecção íntima com a doença. Neste sentido o 

homem normal tem a consciência de seu adoecimento, assim como de sua condição para 

superá-lo. É normal, no sentido normativo, o homem saudável que sabe seja que pode 

cair doente, seja poder sair deste estado, diferentemente do individuo mórbido, que não 

tem possibilidade de controlar o desenrolar de uma doença. É evidente que o saudável 

somente reconhece este estado em si porque se confronta com seres destituídos desta 

possibilidade vital. Na verdade, o homem sadio procura inconscientemente a doença 

devido a certo incômodo de permanecer na normalidade. É como se ele quisesse testar a 

condição normativa, própria de sua saúde, deixando com isso transparecer “uma falha 

na sua confiança biológica em si mesmo” (p. 247).   

Esta perspectiva parece obedecer ao critério galiléico de pensamento de 

variação contínua dos fenômenos entre si. Assim, as categorias de saúde e doença não 

possuem inteligibilidade ao serem tomadas separadamente; elas não são entidades 

autônomas, dualismos que remetem a uma relação de oposição absoluta. Faz sentido, 

portanto, pensá-las somente enquanto verdadeiras dualidades. A relação dialética é que 

mantêm entre si a saúde e a doença. Elas somente existem mediante esta intersecção 

fundamental. Dito de outra maneira: 

Diremos que o homem são só se torna doente enquanto são. Nenhum homem 

são fica doente, pois ele só é doente quando sua saúde o abandona e, nesse 

momento, ele não é mais são. O homem dito são não é, portanto, são. Sua 

saúde é um equilíbrio conquistado à custa de rupturas incoativas. A ameaça 

da doença é um dos elementos constitutivos da saúde. (CANGUILHEM, 

1963-1966[2010], p. 248).   
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2.2.2 Freud e Canguilhem: A Perspectiva Galiléica de Pensamento Canguilhemiano 

já estava em Freud?  

Encontramos no pensamento de Canguilhem sobre as categorias saúde/doença 

e normal/patológico características de uma ciência galiléica. Supomos que a lógica de 

sua referência já estaria presente em Freud. Ambos teriam superado a abordagem 

dualista de mente e corpo.  

Canguilhem (2010[1966]) concebeu as perturbações somáticas e as morbidades 

psíquicas considerando-as indistintas. Para ele, o fato de conceber a vida enquanto 

“potência dinâmica de superação é obrigar-se a tratar de modo idêntico a anomalia 

somática e a anomalia psíquica”. (p.80).  

Conforme Coelho e Almeida Filho (1999), embora as ciências médicas tenham 

operado uma cisão, a partir do século XIX, entre as concepções de normalidade 

somática e normalidade psíquica, cisão causadora da aplicação do dualismo mente-

corpo, Canguilhem, a partir de seu conceito de normatividade vital, desqualificou esta 

questão, abordando a normalidade como um todo. De fato para ele, bastava “substituir” 

a esfera “psíquica” pela “física” para obter uma “definição bastante correta desse 

conceito de normal que a fisiologia e a medicina das doenças orgânicas utilizavam todo 

dia sem se preocupar suficientemente em indicar seu sentido com maior precisão.” 

(CANGUILHEM, 1966[2010], p. 80).  

Freud, igualmente, ao submeter os acontecimentos somáticos e psíquicos ao 

prisma das leis do inconsciente, rompeu, definitivamente com a perspectiva dualista 

aristotélica de pensamento. Em relação à conceituação de saúde e doença, pode-se 

afirmar que tanto Freud, como Canguilhem, defenderam o estatuto do patológico em 

diferenciação ao estado de saúde. Ambos empreenderam duras críticas às concepções 

teórico-metodológicas da medicina de seu tempo, rompendo definitivamente com seus 

modos de teorizações e intervenções.  

Canguilhem, a partir do conceito de normatividade vital, denunciou o uso 

ambíguo, feito pela medicina, dos termos normal e patológico, mormente usados como 

sinônimos de saúde e anormalidade, respectivamente. Assim, ao realizar uma 

dissociação conceitual ora entre os termos saúde e normalidade ora entre patologia e 

anormalidade, enfocou a clínica como lugar da fundamentação conceitual e da 



49 
 

diferenciação entre saúde e doença. Além do mais, reivindicou a introdução na ciência 

de uma definição subjetiva da saúde.  

Freud, por sua vez, mediante a formalização do conceito de inconsciente no 

campo cientifico, subverteu a concepção de patologia de seu tempo. Ao afirmar quer o 

grau de equivalência entre normalidade e patologia que se dava pelos mecanismos de 

condensação e deslocamento, quer a constituição destas como aq realizações de desejos, 

provocou a alteração das relações entre os dois campos de modo inédito. Também 

asseverou que os sonhos, assim como as estruturas psicopatológicas, possuíam um 

sentido, ou melhor, mais de um sentido, relacionados com experiências singulares de 

quem os produz.  

As tentativas de Freud para formalizar um hiato entre as categorias de saúde e 

doença sempre se sustentaram, conforme as indicações de Prata (1999), pelo menos até 

a reviravolta teórica de 1920, com a introdução do conceito de pulsão de morte, em seu 

ponto de vista metapsicológico econômico.  

[...] a significação patogênica dos fatores constituintes deve ser avaliada em 

relação ao quanto mais de um instinto parcial, do que de outro, esta presente 

na disposição herdada. Pode-se mesmo supor que a disposição de todos os 

seres humanos é qualitativamente semelhante e apenas difere em virtude 

dessas condições quantitativas. O fator quantitativo não é menos decisivo no 

que respeita à capacidade de resistência à doença neurótica. É uma questão de 

saber que quota de libido não utilizada uma pessoa é capaz de manter em 

suspensão, e uma questão do tamanho da fração de libido que a pessoa é 

capaz de desviar dos fins sexuais para os fins sublimados. (FREUD, 
1996[1916-1917], p. 376, grifo nosso).  

 

O registro metapsicológico econômico se caracteriza, conforme Laplanche e 

Pontalis (2001), pela consideração da existência nos processos psíquicos de uma 

circulação e distribuição de energia de origem pulsional, ou seja, em termos de 

mobilidade, oposições de investimento e variações de intensidade. Freud (2006[1915], 

p. 32) entende a perspectiva econômica como o “que visa acompanhar o destino das 

quantidades de excitação e busca, ao menos aproximadamente, estimar as magnitudes 

dessas quantidades”. De fato, para ele, “ao abordarmos os processos psíquicos levando 

em conta seu desencadeamento, bem como os acúmulos e diminuição de tensão, 

estamos introduzindo em nosso trabalho um ponto de vista econômico”. (Freud, 

2006[1920], p.135). Enfim, para empreender uma descrição completa do psiquismo, 

mediante os cânones científicos, e para dar conta de determinadas questões levantadas 

pela clinica, Freud teve que recorrer a uma explicação que comportasse uma linguagem 

econômica. Para ele: 
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[...] nas funções mentais deve-se distinguir algo – uma carga de afeto ou 

soma de excitação – que possui todas as características de uma quantidade 

(embora não tenhamos meios de medi-la) passível de aumento, diminuição, 

deslocamento e descarga, e que se espalha sobre os traços mnêmicos das 

representações como uma carga elétrica espalhada pela superfície de um 

corpo. (FREUD, 1996[1894], p. 66).                                                             

 

Conforme Assoun (1983) é o conceito de libido que confere estatuto 

epistemológico ao energitismo presente em Freud. Com efeito, o caráter quantitativo da 

libido é constante nas considerações freudianas acerca dos destinos pulsionais. Podemos 

afirmar, assim, que o ponto de vista metapsicológico econômico possui uma função 

explicativa para Freud. Mais precisamente, “esse aspecto econômico funda visivelmente 

sua função etiológica (p. 210)”. Podemos ilustrar este posicionamento freudiano quando 

de suas tentativas em formalizar tanto a causação das doenças neuróticas, quanto seus 

tipos de desencadeamento.  

[...] o fator quantitativo não deve ser negligenciado em qualquer 

consideração das causas precipitantes da doença. Todos os outros fatores – 

frustração, fixação, inibição do desenvolvimento – permanecem ineficientes, 

a menos que afetem determinada quantidade de libido e ocasionem um 

razoável represamento desta. [...] não podemos medir esta quantidade de 
libido que nos parece indispensável para um efeito patogênico; só podemos 

postulá-la após a moléstia resultante haver começado. [...] não se trata de uma 

quantidade absoluta, mas da relação entre a cota de libido em operação e a 

quantidade de libido com que o ego individual é capaz de lidar – isto é, de 

manter sob tensão, sublimar ou empregar diretamente. (FREUD, 1996[1912], 

p. 254, grifo nosso).   

Vale salientar, conforme Laplanche e Pontalis (2001) que, embora Freud 

acreditasse na possibilidade de, no futuro, esta grandeza quantitativa poder ser medida 

diretamente, em suas construções teóricas ela recebe um sentido preciso. O emprego do 

termo libido como energia das pulsões sexuais não foge a este pressuposto. À guisa de 

complementação, conforme Assoun (1983), afirmamos que, mesmo sendo indispensável 

na determinação da patologia, o que está em jogo aí são as relações estabelecidas entre a 

distribuição de libido no psiquismo e o quantum correspondente, suportado pelo sujeito. 

Trata-se aí da primazia do singular, ou de um “argumento de relatividade”. Com efeito:  

O que Freud entende por economia libidinal é precisamente a circulação de 
valor que se opera no interior do aparelho psíquico, a maior parte das vezes 

num desconhecimento que impede o sujeito de perceber, no sofrimento do 

sintoma, a satisfação sexual. (Laplanche e Pontalis, 2001, p.124). 

 

Repetimos, acreditamos que já estaria presente, no ponto de vista econômico 

da metapsicologia freudiana, a conceituação canguilhemiana de saúde e doença, 

enquanto presença e ausência da capacidade normativa: a possibilidade de criar normas 

de sobrevivência mediante as contingências da vida sem, no entanto, se fixar em 
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nenhuma delas. Isso é verdadeiro mais precisamente, quanto às relações estabelecidas 

entre a vida anímica e os níveis de mobilidade da libido. De fato, referindo-se ao 

psíquico, Freud disse:  

O objetivo fundamental da atividade mental, que pode ser descrito 

qualitativamente como um esforço para obter prazer e evitar desprazer 

quando examinado do ponto de vista econômico, surge como tarefa que 

consiste em dominar as quantidades de excitação (massa de estímulos) que 

atuam no aparelho mental e em conter sua acumulação, capaz de gerar 
desprazer. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 376).  

 

Eu não me surpreenderia se fosse verificado que o poder de produzir efeitos 

patogênicos de fato constituísse uma prerrogativa dos instintos libidinais, de 

modo que a libido pudesse celebrar seu triunfo por toda uma extensão que vai 

desde a mais simples neurose ‘atual’ até a mais grave alienação da 

personalidade. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 430).   

 

Se para Freud (2004[1915]) a mobilidade libidinal é inerente à pulsão, uma vez 

que esta, com sua exigência de trabalho é imposta ao psiquismo, a partir de estímulos 

corporais cuja meta é a satisfação, então se faz necessário um mínimo estado de tensão 

para a manutenção da vida psíquica. Tal informa, pois, sobre o funcionamento do 

aparelho psíquico, ou seja, sobre o principio de prazer, cuja função é dar um destino aos 

excessos pulsionais, cujo aumento quantitativo da tensão produz efeito qualitativo de 

desprazer.  

[...] quando há uma aderência [Bindung] particularmente estreita da pulsão ao 

objeto, utilizamos o termo fixação [Fixierung] para designá-la. Essa fixação 

ocorre com frequência em períodos muito iniciais do desenvolvimento da 

pulsão, opõe-se tão intensamente a separação entre pulsão e objeto e põe fim 

a mobilidade da pulsão. (FREUD, 2004[1915], p. 149).  

É verdade que a assertiva freudiana da similaridade entre os mecanismos de 

formação dos sonhos e neuroses (condensação e deslocamento) aponta para a negação 

de uma teoria ontológica da doença, qualitativamente distinta da “saúde”. Tal fato o faz 

apontar as diferenças entre ambas apenas pela variação do grau de intensidade de sua 

manifestação. Freud (1996[1912]) afirma que: “a causação de doenças deve ser 

atribuída à quantidade de libido [...] não existe distinção qualitativa entre os 

determinantes da saúde e os da neurose” (p. 254). Também quando Freud discorre sobre 

a importância decisiva do Complexo de Édipo “naqueles que mais tarde irão adoecer” 

(p. 484), ele deixa transparecer uma diferença sutil entre uma psiconeurose e uma 

“normalidade” situada nesta variação de grau: 

Não é minha crença, todavia, que os psiconeuróticos diferem 

acentuadamente, nesse aspecto, dos outros seres humanos que permanecem 

normais – isto é, que eles sejam capazes de criar algo absolutamente novo e 

peculiar a eles próprios. É muito mais provável – e isto é confirmado por 

observações ocasionais de crianças normais – que eles se diferenciem apenas 

por exibirem, numa escala ampliada, sentimentos de amor e ódio pelos pais, 
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os quais ocorrem da maneira menos óbvia e intensa nas mentes da maioria 

das crianças. (FREUD, 1900[1996], p. 287).  

 

Não obstante, parece plausível supor que o fato de situar as relações entre 

saúde e doença pelas variações nas quantidades de energia, presentes nas forças opostas 

em luta, não impediu Freud de reconhecer uma mudança qualitativa, senão na origem, 

mas na forma em que a doença se apresentaria, ou melhor, nas mudanças que provocaria 

na mobilidade libidinal do sujeito. Ora, uma dissidência quantitativa produz mudanças 

qualitativamente distintas. Embora do ponto de vista teórico estas antíteses não 

compareçam, sua presença nas questões de quantidade altera definitivamente a 

experiência de vida do ser doente, uma vez que:  

Os sintomas – e naturalmente estamos tratando agora de sintomas psíquicos 

(ou psicogênicos) e de doença psíquica – são atos prejudiciais, ou pelo 

menos, inúteis à vida da pessoa, que por vez, deles se queixa como sendo 

indesejados e causadores de desprazer e sofrimento. O principal dano que 

causam reside no dispêndio mental que acarretam e no dispêndio adicional 

que se torna necessário para se lutar contra eles. Onde existe extensa 

formação de sintomas, esses dois tipos de dispêndio podem resultar em 

extraordinário empobrecimento da pessoa no que se refere à energia mental 

que lhe permanece disponível e, com isso, na paralisação da pessoa para 
todas as tarefas importantes da vida. Como esse resultado depende 

principalmente da quantidade de energia que assim é absorvida, os senhores 

verão facilmente que ‘ser doente’ é, em essência, um conceito prático. 

(FREUD, 1916-1917[1996], p. 361).  

 

 Desta maneira, podemos conjecturar, apoiados em Estellita-Lins (2007), que a 

atenção freudiana às primeiras experiências psicossexuais infantis colhidas da clínica 

expressaria uma valoração da dimensão qualitativa. Embora Freud 

metapsicologicamente fizesse valer uma orientação quantitativa ao par 

normal/patológico, o que parece prevalecer e coroar sua posição teórica é o viés 

qualitativo, portanto singular, do discurso do sujeito.  

Os critérios utilizados na conceituação de saúde e doença, circunscritos no 

conceito canguilhemiano de normatividade vital, já estariam presentes na discussão 

freudiana sobre o assunto. Freud diz: 

Há um limite à quantidade de libido não satisfeita que os seres humanos 
podem suportar. A plasticidade ou livre mobilidade da libido não se mantem 

absolutamente preservada em todas as pessoas. [...] isso faz com que a 

satisfação da pessoa dependa da obtenção de apenas um numero muito 

reduzido de fins e de objetos.  (FREUD, 1996[1916-1917], p. 349). 
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Para Freud (2007[1923]), a capacidade de deslocamento, a plasticidade e o 

desvio são aspectos inerentes à energia libidinal que, submetida ao principio do prazer
12

, 

visaria “sempre a evitar represamentos, buscando sempre achar as diferentes vias de 

escoamento. [...] nesse processo, não importa qual a via de escoamento, importa só que 

o escoamento de algum modo ocorra.” (p. 53).  

 Supomos que a ideia canguilhemiana de doença na cristalização pelo 

individuo de única norma limitante quanto à vida é sinônima do que para Freud 

ilustraria o caráter limitante da libido quando fixada em um só objeto. É comum a 

referência de Freud a termos que nos indicam isso: plasticidade, mobilidade libidinal, 

etc. Ele se refere à saúde como uma fase: “uma fase de capacidade de realização e 

fruição que é geralmente ilimitada.” (FREUD, 1996[1912], p. 253). Já a doença poderia 

ser pensada como sendo a fixação numa só forma de satisfação, pondo em risco a 

capacidade normativa da libido, ou seja, sua capacidade de se desprender e ligar-se a 

outros objetos.  

[...] podemos encontrar o caráter patológico da perversão, não no conteúdo 

do novo alvo sexual, mas em sua relação com a normalidade. Quando a 
perversão não se apresenta ao lado do alvo e do objeto sexuais normais, nos 

casos em que a situação é propícia a promovê-la e há circunstâncias 

desfavoráveis impedindo a normalidade, mas antes suplanta e substitui o 

normal em todas as circunstancias, ou seja, quando há nela as características 

de exclusividade e fixação, então nos vemos autorizados, na maioria das 

vezes, a julgá-la como um sintoma patológico. (FREUD, 1996[1905], p. 152-

153).  

Nesta perspectiva, a conceituação freudiana de saúde e doença pode estar 

indicada no que Freud (1916-1917[1996]) nomeia de conceito prático de doença. O que 

estaria em jogo aí seria a magnitude de libido absorvida nos atos psíquicos. Assim, 

parecem ter um caráter patológico os sintomas que comparecem nas falas dos 

analisandos como produtores de prejuízo e sofrimento.  

Que não pode ser traçada qualquer linha nítida entre pessoas ‘neuróticas’ e 

‘normais’ – quer crianças ou adultos; que a nossa concepção de ‘doença’ é 

uma concepção puramente prática e uma questão de somação; que a 
disposição e as eventualidades da vida precisam combinar-se para que o 

limiar dessa somação seja ultrapassado e que, consequentemente, vários 

indivíduos estão passando constantemente da classe de pessoas saudáveis 

para a de pacientes neuróticos, enquanto um número bem menor também faz 

a viagem na direção oposta (FREUD, 1909[1996], p. 130, grifo nosso). 

                                                             
12

 É interessante sublinhar que o principio do prazer enquanto regime do psíquico não é totalmente 

abandonado com a concepção dualista pulsão de vida x pulsão de morte proposta a partir de 1920. Mesmo 

afirmando que a vida desliza para a morte, continua apontando o principio da constância como “o que 

domina o curso da vida (FREUD, 2007[1923]p.55)”. E, em nota de rodapé, acrescenta: “(...) as pulsões 

destrutivas voltadas para fora foram desviadas do próprio Eu [Selbst] pela mediação de Eros. (p.89)”.  
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Nós podemos estar curados de um ponto de vista prático (casar-se, trabalhar), 

não o seremos de um ponto de vista teórico. (Freud, 1909 apud DELRIEU, 

1997, p.1246)13.   

 

Supomos que a perspectiva fundamentada pelo conceito canguilhemiano de 

normatividade vital já se encontra amplamente expressado no que Freud nomeia como 

inercia psíquica, fixação e adesividade da libido. Ele diz: 

[...] uma ‘inércia psíquica’, peculiar, que se opõe à modificação e ao 
progresso, é a precondição fundamental da neurose. Essa inércia é realmente 

muito peculiar, não é geral, e sim altamente especializada; não é sequer todo-

poderosa dentro de seu próprio campo, mas luta contra tendências no sentido 

do progresso e da recuperação, que permanecem ativas mesmo depois da 

formação de sintomas neuróticos. Se procurarmos o ponto de partida dessa 

inercia especial, descobriremos que é a manifestação de vínculos muito 

antigos – vínculos difíceis de serem desfeitos – entre instintos e impressões e 

os objetos envolvidos nessas impressões. Esses vínculos tem o efeito de 

paralisar o desenvolvimento dos instintos em causa. Ou, em outras palavras, 

essa ‘inércia psíquica’ especializada é apenas uma expressão diferente, 

embora dificilmente melhor, daquilo que em psicanálise estamos habituados a 

denominar de ‘fixação’. (FREUD, 1996[1915], p. 279, grifo nosso).  

Deparamo-nos com pessoas, por exemplo, a quem estaríamos inclinados a 

atribuir uma especial ‘adesividade da libido’. Os processos que o tratamento 

coloca em movimento nessas pessoas são muito mais lentos do que em outra, 

porque, aparentemente, elas não podem decidir-se a desligar catexias 

libidinais de um determinado objeto e deslocá-las para outro [...]. Ficamos 

surpreendidos por uma atitude de nossos pacientes que só pode ser atribuída a 

um esgotamento da plasticidade, da capacidade de modificação e 

desenvolvimento ulterior [...] Estamos preparados para encontrar na análise 
uma cera quantidade de inércia psíquica. (FREUD, 1937[1996], p. 258, grifo 

nosso).   

 

É constante, pois, na obra de Freud a referencia a uma definição prática da 

doença, concebida pelo empobrecimento dos investimentos libidinais do sujeito pela 

fixação em um só objeto de satisfação: 

[...] como saúde e doença não se diferenciam em princípio, estando apenas 
separadas por fronteiras quantitativas determináveis na prática, não se pode 

estabelecer como meta de tratamento outra coisa senão o restabelecimento 

prático do enfermo, a restauração de sua capacidade de rendimento e de 

gozo. (FREUD, 1904[1996], p.239, grifo nosso). 

 

[...] os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de 

adaptação interna lhes falta na realidade a satisfação das necessidades 

sexuais. Observamos que então se refugia na moléstia, para com o auxilio 

dela encontrar uma satisfação substitutiva. Reconhecemos que os sintomas 

mórbidos contem certa parcela da atividade sexual do individuo ou sua vida 

sexual inteira. No distanciar da realidade reconhecemos também a tendência 

principal e ao mesmo tempo o dano capital do estado patológico. (FREUD, 
1996[1910], p. 60, grifo nosso).   

                                                             
13

 Texto original: On peut être guéri d’un point de vue pratique (se marier, travailler), ne le pas l’être d’un 

point de vue théorique. (Freud, 1909 apud DELRIEU, 2007, p.1246).   
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Os neuróticos são muito semelhantes aos demais homens. Não se diferenciam 

acentuadamente das pessoas normais, e na infância não é fácil distingui-los 

dos que permanecerão sadios em sua vida posterior. (...) as neuroses de tais 

indivíduos não possuem um conteúdo mental especial e peculiar (...) eles 

adoecem devido aos mesmos complexos com que nós, as pessoas sadias, 

lutamos. A única diferença é que as sadias sabem superar esses complexos 

sem sofrer danos graves e visíveis na vida prática, enquanto nos casos 

nervosos a supressão dos complexos só obtém êxitos à custa de dispendiosas 

formações substitutivas, isto é, do ponto de vista pratico trata-se de um 
fracasso. (FREUD, 1996[1908], p. 192, grifo nosso). 

Por causa das repressões, o neurótico perdeu muitas fontes de energia mental 

que lhe teriam sido de grande valor na formação do caráter e na luta pela 

vida. (FREUD, 1996[1910], p. 64, grifo nosso).   

Freud procedeu a uma subversão das concepções psicopatológicas porque 

enfatizou quer a singularidade do sujeito quer seu papel ativo na produção dos estados 

“normais” e mórbidos. Acreditamos que esta posição teórica parecia reconhecer o 

caráter limitante das diferenciações entre saúde e doença unicamente pelos critérios da 

frequência e regularidade, na medida em que estas fariam desaparecer a singularidade 

do sujeito. O fato de Canguilhem (2010[1966]) delimitar a fronteira entre saúde e 

doença na singularidade de cada indivíduo, sem compará-lo a um referencial externo, já 

se encontraria presente na importância dada por Freud à singularidade.   

É verdade que os critérios que orientam a percepção clínica de Freud não se 

fundam no estabelecimento de normas objetivas que lhe permitissem inferir um 

julgamento racional sobre o estado saudável e/ou patológico de seus pacientes.  A 

discussão de Freud (1917[1996]) sobre os sintomas típicos de uma doença esclarece 

isso. Tais se definem pela existência comum de sintomas, tanto na neurose obsessiva 

(agorafobia, lavar-se demasiadamente etc.), assim como na histeria (vômitos, paralisias 

etc.), que dificultam a realização de uma interpretação histórica, ou seja, uma ligação 

com as vivências de quem os produz, justamente pela diminuição das diferenças 

individuais. Entretanto, Freud advertiu que mesmo nestes casos, existia uma só 

semiologia para cada sujeito, por causa da diferença do caminho adotado na estereotipia 

neurótica. Assim, os sentidos imprimidos a uma mesma experiência vivida são diversos. 

O acesso à linguagem e à realidade simbólica permite ao humano a 

singularização de suas experiências. O sintoma não pré-existe à clinica, ele se produz na 

análise quando o sujeito, ocupando uma posição histérica, se queixa dele. Embora o 

sintoma possa comparecer no comportamento, ele é fruto do discurso. Parece plausível 

supor que os efeitos do inconsciente na consciência, desvelados mediante o método 

interpretativo, permitem conceituar o que há de patológico no sujeito quando se o 
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considera isoladamente, tomado em sua idiossincrasia psíquica. Por exemplo, embora o 

fenômeno do “lavar mãos” seja comum na neurose obsessiva, seu sentido deve ser 

buscado na idiossincrasia trazida pelo discurso do analisando. Freud (1915-16[1996]), 

ao relatar um caso de neurose obsessiva, mais precisamente, um ritual de dormir, parece 

indicar quando tais comportamentos, aparentemente banais, devem ser pensados pelo 

prisma da patologia: 

Tudo aquilo que uma pessoa sadia exige como condição necessária para 

dormir, pode, contudo, ser compreendido racionalmente e, no caso de 
circunstâncias externas exigirem uma mudança, a pessoa cede com 

facilidade, sem perda de tempo. Um ritual patológico, porém, é inflexível e 

insiste em ser levado a cabo, mesmo à custa de grandes sacrifícios (...). 

Parece divergir do normal apenas por uma exagerada meticulosidade. 

(FREUD, 1915-1916[1996], p. 272). 

 

A suposição canguilhemiana segundo a qual saúde, enquanto ausência de 

doença, é patologia, haja vista ser necessário o indivíduo recorrer à doença para 

validação de sua saúde, permite inferirmos que a pertinência conceitual das categorias 

saúde e doença está na intersecção fundamental que elas mantêm entre si. Estellita-Lins 

(2007) evidencia tal aproximação entre saúde e doença quando afirma que; 

Por meio da hipótese de uma perfeita analogia do enfermo com a criança, 

redesenha-se inclusive a relação da psicanalise com o doente clinico, pois por 

um lado amplia-se o escopo de intervenção dos psicanalistas e, por outro, a 

experiência de doença tende a ser reconsiderada ou ate mesmo reunificada. 
(ESTELLITA-LINS, 2007, p. 382).  

De fato, saúde e doença não possuem inteligibilidade se consideradas 

separadamente. Sua existência só é apreendida mediante sua dialética ou oposições 

internas. Não se trata de dualismos que remeteriam a uma oposição absoluta. Esta 

perspectiva já se encontrava em Freud. Assoun (1989) diz que: 

[...] a ideia de doença, não mais que seu correlato saúde, não constituem 

categorias operatórias em Freud. O que existe, antes de mais nada, é um 

conjunto de processos psíquicos suscetíveis de um certo regime de 
funcionamento e não-funcionamento. O patológico parece privilegiado por 

revelar, pela disfunção, a funcionalidade do sistema. (ASSOUN, 1989, 

p.229). 

 

O fundamento monista que assegura a concepção de todos os fenômenos 

anímicos pela lógica do inconsciente sistêmico permite a conceituação das categorias de 

saúde e doença, tomadas por uma relação de intersecção. Estellita-Lins (2007) admite 

não existir uma separação nítida entre saúde e doença em Freud. O que este expressou 

foi uma continuidade onde o que prevaleceria seria o “principio de individuação dotado 

de grande mobilidade, deslocando-se em um espectro potencial de possibilidades (p. 
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376)”. Encontramos em Beividas (2000) algo deste raciocínio: “[...] desde Freud 

sabemos que entre a sanidade e a loucura não existe um hiato mas uma linha de 

continuidade.” (p. 36).  

 É sabido que o monismo epistemológico de Freud não anula a presença de 

pares de opostos. A lógica do inconsciente transgride o princípio da não contradição. 

Este fato, por si mesmo, segundo Cottet (1989) permite pensar as dualidades no 

discurso de Freud. Neste sentido, repetimos o raciocínio de Garcia-Roza (1995): 

Freud não é um dualista, no sentido filosófico do termo, o que ele faz é 

pensar em termos de dualidades, de categorias que se opõem dialeticamente, 

e cujos termos implicados nessa oposição não existem fora da relação de 

oposição [...]. No dualismo as entidades implicadas preexistem e são 

exteriores às relações que estabelecem, enquanto que numa dualidade, os 

elementos que a formam só existem na e pela relação estabelecida. Neste 

sentido, os “dualismos” freudianos são muito mais dualidades do que 

dualismos propriamente ditos (GARCIA-ROZA, 1995, p. 276, grifo do 

autor). 
 

Acreditamos que o reconhecimento canguilhemiano da doença como uma 

norma de vida, já estaria presente nas discussões freudianas acerca das relações 

estabelecidas entre o adoecimento neurótico e a disposição neurótica. Freud 

(1996[1912]) defende a ideia de que é impossível definir uma forma especifica para 

irrupção da enfermidade neurótica, pois o que está em questão é a disposição que o 

sujeito possa ter em relação a esta. Nesta perspectiva, a doença neurótica é determinada 

pela incapacidade do sujeito de lidar com estes elementos disposicionais que se 

tornaram manifestos pela presença de um elemento precipitante. O adoecimento 

direcionaria retroativamente o sujeito para o mundo da fantasia, ou melhor, para as 

fixações patógenas, que já se encontravam presentes quando este ainda era sadio, 

tornando secundária a atenção à realidade externa. 

[...] todos estes caem enfermos devido aos mais louváveis esforços, se as 

fixações anteriores de suas libidos são suficientemente poderosas para resistir 

a um deslocamento; e este ponto será decidido, uma vez mais, pelos fatores 
da disposição, da constituição e da experiência infantil. (FREUD, 

1996[1912], p. 251).  

Assim, os sintomas são formações substitutivas resultantes do conflito entre as 

diferentes instancias do aparelho psíquico, em que sua gravidade e dano são 

determinados pela magnitude da libido. De fato: 

[...] as mudanças a serem enumeradas referem-se exclusivamente à libido do 

indivíduo, pois a psicanálise nos ensinou que são as vicissitudes da libido que 

decidem em favor da saúde ou da moléstia neurótica. [...] a disposição 
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neurótica reside na história do desenvolvimento da libido, e a remontar os 

fatores operantes nesse desenvolvimento a variedade inatas de constituição 

sexual e a influencias do mundo externo experimentadas na primeira 

infância. (FREUD, 1996[1912], p. 249). 

A apreensão do sintoma não pela maneira com que se manifesta, mas pela 

busca de seus sentidos, assim como dos caminhos adotados em sua formação, permite 

definir o termo de disposição em Freud como o que diz respeito às possibilidades de 

estruturação do aparelho psíquico. Trata-se aí do reconhecimento das inúmeras formas 

em que a vida pode se dar. Desta forma, seria uma falácia buscar o entendimento da 

doença pela querela entre os fatores internos ao sujeito e os fatores acidentais frutos da 

experiência vivida, escolhendo dentre estes um elemento pré-determinado como causa. 

A causa da doença deve ser buscada considerando-se os casos um a um, mediante todas 

suas formas de manifestação.  

A patologia não poderia fazer justiça ao problema dos fatores precipitantes 

nas neuroses enquanto estivesse simplesmente preocupada em decidir se 

estas afecções eram de natureza ‘endógena’ ou ‘exógena’. (...) Se, contudo, 

buscasse enfatizar a individualidade peculiar do sujeito como sendo o fator 

decisivo essencial entre a doença e a saúde, estaria obrigada a tolerar a 

ressalva de que pessoas que possuem esta peculiaridade podem permanecer 

sadias indefinidamente, enquanto são capazes de mantê-la. A psicanálise 

alertou-nos de que devemos abandonar o contraste infrutífero entre fatores 

externos e internos, entre experiência e constituição, e ensinou-nos que 

invariavelmente encontramos a causa do desencadeamento da enfermidade 

neurótica numa situação psíquica especifica que pode ser ocasionada de 
varias maneiras.  (FREUD, 1996[1912], p. 255, grifo nosso). 

Os acréscimos concedidos por Freud ao termo disposição foram bastante 

significativos também com a introdução da segunda tópica. Encontramos aí o papel dos 

modos de clivagem do eu na manifestação da doença. O eu, a partir daí, passa a ser 

concebido como cindido nas três entidades clínicas, ou seja, sua divisão diz de sua 

própria edificação. Nesta fase teórica, Freud está concentrado em estabelecer as 

diferentes modalidades do eu em relação ao conflito entre as exigências pulsionais e as 

reinvindicações do mundo externo. Assim, afirma que a doença é determinada pelas 

diferentes formas de rompimento do eu em articulação com sua disposição:  

Se atirarmos ao chão um cristal, ele se parte, mas não em pedaços ao acaso. 

Ele se desfaz, segundo linhas de clivagem, em fragmentos cujos limites, 
embora fossem invisíveis, estavam predeterminados pela estrutura do cristal. 

Os doentes mentais são estruturas divididas e partidas do mesmo tipo. 

(FREUD, 1996[1932-1933], p. 64).  

Quando Freud diferenciou as entidades clínicas - neurose, psicose e perversão - 

, não o fez com objetivos diagnósticos de prescrição de tratamento e consequente cura. 

Tal tripartição nos diz de normas de vida, mediante as diferentes maneiras de lidar com 
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a experiência de castração própria ao período edípico. Dito de outro modo, estas 

entidades clínicas nos dizem da tentativa impossível de representação de uma coisa (das 

Ding) enquanto objeto perdido de satisfação. 

Assim, afirmamos que da mesma forma em que as ideias canguilhemianas 

destituem o principio de Broussais, ou seja, a concepção dos fenômenos patológicos 

como resultado da hipertrofia de um caráter já previamente anormal, a psicanálise 

freudiana, embora os considere, também consegue ultrapassá-los. Estellita-Lins (2007), 

sugere que a fragilidade da diferenciação quantitativa entre as esferas do normal e 

patológico não se configura enquanto um mérito canguilhemiano. Freud faz uso de uma 

teorização energética quando da diferenciação entre normalidade e anormalidade pelo 

critério da magnitude de intensidade. Entretanto o faz com vistas a obter resultantes 

qualitativas. Os regimes psíquicos mobilizados pelas formas da vivência edipiana são 

um exemplo.  

Conforme Simanke (2002), o estreitamento do hiato entre neurose e 

normalidade implica necessariamente a recusa da ideia de que a primeira simplesmente 

herda tendências do desenvolvimento pré-morbido da segunda. Se Freud se prendesse 

unicamente a este aforisma na concepção de sua psicopatologia, jamais poderia 

conceber estruturalmente as entidades clínicas; negaria a ontologia singular de cada uma 

destas. Se Freud toma a estrutura mórbida não mais como um distúrbio da normalidade, 

mas como outra forma de ser, essa diferença só pode ser pensada como sendo de ordem 

qualitativa. Temos aí “uma relativização dos conceitos de norma e de realidade, à qual 

se atribui geralmente uma função normativa, que deixam de ser o ponto fixo a partir do 

qual se demarca normalidade e patologia.” (SIMANKE, 2002, p.73).  

Freud, antecipando o raciocínio canguilhemiano, sabia da impossibilidade de 

definir saúde e doença com base num critério objetivo. Talvez possamos localizar aí, 

inclusive, à restrição freudiana concernente ao tratamento da “caracterologia”, embora o 

assunto esteja presente em alguns de seus textos
14

. Em Tipos Libidinais (1996[1931]), 

por exemplo, Freud, distingue três tipos libidinais: tipo histérico, tipo obsessivo e tipo 

narcísico. Não obstante, reconhece o caráter excepcional da manifestação pura de um 

destes tipos, sendo mais comum encontrarmos o que ele denomina “tipos mistos” 

                                                             
14 Ver: Caráter e Erotismo Anal (1996[1909]) e Alguns Tipos de Caráter Encontrado no Trabalho 

Psicanalítico (1996[1916]).  
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estabelecidos pela conjunção de no máximo dois dos tipos puros evidenciados. Ele 

ainda adverte sobre a impossibilidade da interseção dos três tipos, que geraria o tipo 

misto histérico-obsessivo-paranoico. Tal, “seria a norma absoluta, a harmonia ideal 

(p.227)”. Sobre o tema, ele pontua: 

Deve-se, porém, exigir de todos esses tipos que não coincidam com quadros 

clínicos. Pelo contrário, devem abranger todas as variações que, de acordo 

com nosso juízo prático, incidem dentro dos limites do normal. Em seus 

desenvolvimentos extremos, contudo, podem aproximar-se de quadros 
clínicos e dessa maneira, ajudar a unir o abismo que se supõe existir entre o 

normal e o patológico. (FREUD, 1996[1931], p. 225).  

Como afirma Estellita-Lins (2007): “Do ponto de vista da constituição 

psíquica, ninguém tem o privilégio da saúde ou uma condenação à doença (p. 380)”. É 

assim que, a tripartição em neurose, psicose e perversão implicam em regimes de 

funcionamento anímico no que se refere à castração. Tais não são o afastamento 

gradativo, para mais ou para menos, de uma norma, daí o esforço freudiano em 

sistematizar o termo disposição, indicando com ele como os atos do sujeito, inclusive 

sua doença, se referem a regras de funcionamento especificas.  

Simanke (2002) inclusive afirma que “as psicoses não podem ser reduzidas a 

fenômenos de déficit” (p.27). Segundo ele, a concepção de delírio psicótico como 

tentativa de restabelecimento de vínculos com o mundo externo, que foram perdidos 

devido ao processo patológico da psicose, configura-se como uma grande virtude da 

teoria freudiana das psicoses. Numa carta endereçada a Jung Freud afirma: “As 

manifestações da doença nos paranoicos é correspondente a uma tentativa de cura; eles 

tentam pela cura se tornarem histéricos.” 
15

 (Freud, 1908 apud DELRIEU, 1997, p. 

577).  

Ora, encontramos nesta perspectiva freudiana das psicoses uma efetiva 

expressão da normatividade, no sentido em que ela tenta criar, embora atravessado por 

conflito e luta, um estado de equilíbrio ou adaptação à realidade, para enfim construir 

uma nova norma de vida. Como disse Canguilhem, apud Estellita-Lins (2007): “[...] a 

doença não é somente desequilíbrio ou desarmonia, ela é também e talvez sobretudo o 

esforço que a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio.” (p.368). 

                                                             
15 Texto original: Les manisfestations de la maladie chez les paranoïaques est correspondente à une 

tentative de guérison; ils essaient  pour guérir de se rendre hystériques. (Freud, 1908 apud DELRIEU, 

1997, p. 577).  
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As entidades clínicas freudianas devem ser entendidas, portanto, não como 

doenças, mas mediante normas de vida. Para Freud (1996[1933]), os sintomas, são 

justamente criados para aplacar a angustia do sujeito quando confrontado com um 

perigo interno, ou seja, sua própria libido. Trata-se aí da relação absoluta entre geração 

de angústia no ego e a formação sintomática, em que a primeira provoca a segunda. 

Desta forma, o recalque no ego é responsável pela angústia nas neuroses, pois, como 

sabemos, apenas o conteúdo representativo da pulsão é recalcado, ao passo que o afeto, 

ou seja, a quota de libido vinculada ao conteúdo ideativo pulsional, transforma-se em 

angústia e manifesta-se livremente. O sintoma, portanto, é uma maneira mal sucedida de 

proteger-se da angústia. Vejamos o papel do sintoma na neurose obsessiva; “Se 

impedirmos um paciente de executar seu ritual de abluções, ele cai num estado de 

ansiedade que acha difícil suportar e do qual, evidentemente, se tinha protegido por 

meio de seu sintoma.” (p. 87).  

Vale destacar aqui que não somos solidários da assertiva de Estellita-Lins 

(2007) em que consta que “a concepção freudiana assemelha-se à medicina interna 

quando examina conflitos psíquicos e busca distúrbios neuróticos. A ausência de 

patologia(s) seria indicativa de saúde.” (p. 373). Ao contrario, pensamos que saúde, para 

Freud, não diz respeito á ausência de um distúrbio. Refere-se, sim aos destinos da 

economia libidinal. A teoria freudiana sobre a constituição subjetiva não estabelece uma 

norma fixa, mas abarca um modelo multicausal, aberto para muitas possibilidades. 

Como Mannoni (1994) mesmo afirma, em relação a Freud: “a patologia está no 

inconsciente de cada um.” (p. 72).  

Concebemos as conclusões canguilhemianas sobre as relações entre o normal e 

o patológico - aquelas referentes o aforisma patologia paradoxal do homem normal - 

como indicando ser necessária à saúde a capacidade de deixar-se capturar pela doença. 

Ora, quando Freud delega à magnitude energética do recalque a causação das neuroses, 

ele permite conceber-se então que a saúde não equivaleria a ausência de recalque, fato 

que seria tomado enquanto psicose, mas a certa manutenção do nível do recalque que 

fosse suportável ao sujeito. Assim, cremos que para Freud, também há uma transição 

entre elementos que estão presentes tanto na saúde como na patologia. Ele diz sobre a 

neurose obsessiva, por exemplo: “é fato notável que quanto mais moral ela seja, mais 

sensível é sua ‘consciência’. Acontece exatamente como se pudéssemos dizer que 
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quanto mais saudável é um homem, mais sujeito a contágios e ao efeito de danos ele 

fica.” (FREUD, 1996[1925], p. 148).  

Talvez, as discussões freudianas acerca do ego, e mais precisamente, sobre sua 

fraqueza e força em relação ao id, acrescentem argumentos a nossas inferências sobre as 

relações de interdependência entre saúde e doença, as que concernem à questão do 

ganho secundário da doença. Ora, ao mesmo tempo em que o ego, “sede real da 

angustia”, recalca elementos que lhe são incompatíveis, expulsando-os de sua 

organização, perde seu domínio e controle, permitindo-lhes uma existência 

independente. Em consequência a sua necessidade de síntese, o ego procura então 

agregar e adaptar os elementos outrora represados a si, tirando deles o máximo proveito 

possível.  Trata-se aí, do ganho secundário proveniente da doença que se segue a uma 

neurose. Este aumenta a fixação do sintoma ao ego, dificultando seu afrouxamento. 

Freud exemplifica dizendo que:  

Nas neuroses obsessivas e na paranóia, as formas que os sintomas assumem 

tornam-se muito valiosas para o ego porque obtém para este, não certas 

vantagens, mas uma satisfação narcísica sem a qual, de outra forma poderia 
passar. Os sistemas que o neurótico obsessivo constrói lisonjeiam seu amor 

próprio, fazendo-o sentir que ele é melhor que outras pessoas, porque é 

especialmente limpo ou especialmente consciencioso. As construções 

delirantes do paranoico oferecem a seus agudos poderes perceptivos e 

imaginativos um campo de atividade que ele não poderia encontrar 

facilmente em outra parte. (FREUD, 1996[1926], p. 102). 

Consideramos que as teorizações de Freud (1996[1930]) inclusive sobre a 

cultura o impede de tomar em termos de uma oposição absoluta as categorias de saúde e 

doença. Ora, como pensar na possibilidade de um estado de saúde psíquica 

completamente oposto à doença, quando sabemos que a já introdução do sujeito na 

cultura inviabiliza a vivência de uma felicidade plena? Com efeito, faz parte do 

processo civilizador, com vistas seja a sua manutenção seja para conter as ameaças de 

desintegração, a imposição da renúncia humana à satisfação pulsional dos caracteres 

sexuais e agressivos. Torna-se inoportuno, pois, a preposição de uma saúde em sua 

plenitude.  

O programa de tornar-se feliz, que o principio do prazer nos impõe, não pode 

ser realizado; contudo, não devemos – na verdade, não podemos – abandonar 

nossos esforços de aproximá-la da consecução, de uma maneira ou de outra. 

Caminhos muito diferentes podem ser tomados nessa direção, e podemos 

conceber prioridades quer ao aspecto positivo do objetivo, obter prazer, quer 

ao negativo, evitar desprazer. Nenhum desses caminhos nos leva a tudo que 

desejamos. A felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos como 

possível, constitui um problema da economia da libido do individuo. Não 
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existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem de 

descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. (FREUD, 

1996[1930], p. 90).  

Referimo-nos aí à concepção de Freud da vida psíquica pela dinâmica entre 

Eros e Tânatos, incluindo o problema da desfusão entre ambos. A vida se constitui pela 

interação entre as duas classes de pulsões: as eróticas, sinalizadas pelo fenômeno da 

reprodução, e as pulsões de morte, representada pela destruição e agressividade. Não 

obstante afirma que esta fusão de Eros e Tânatos a serviço da vida podem apresentar 

desfusões que, em última instância, dizem da radicalidade da vida, seja ele??, o retorno 

ao inanimado, à morte. 

[...] as pulsões se conduzem, no sentido mais estrito do termo, de forma 

conservadora, pois ambas visam ao restabelecimento de um estado que foi 

perturbado pelo surgimento da vida. Assim, tanto o empenho em prosseguir 

lutando pela vida, como a nostalgia pela morte, devem-se ao próprio brotar 

da vida. [...] A questão sobre o sentido e propósito da vida recebe claramente 

uma resposta dualista. [...] em todo fragmento da substancia viva, sempre 
encontraremos atuantes ambas as pulsões. No entanto, ambas atuam 

combinadas em diferentes proporções, de modo que, ao final uma 

determinada substância, sempre acabara assumindo o papel de principal 

representante de Eros. [...] Entre os produtos de neurose grave, por exemplo, 

da neurose obsessiva, encontra-se a desfusão de pulsões e a consequente 

manifestação da pulsão de morte. (FREUD, 1996[1923], p. 49, grifo do 

autor).  

Segundo Freud (1996[1933]), a dualidade pulsional entre Eros e Tânatos, 

constituídas em termos de fusões, talvez também possa nos servir enquanto uma 

relação-modelo para a compressão dos processos patológicos. As possíveis desfusões 

ocorridas entre as pulsões de vida e as pulsões de morte poderia afetar o funcionamento 

do psiquismo por provocar variações desproporcionais entre os elementos sexuais, 

introduzidos por Eros, na tentativa de preservar e unir. Os elementos agressivos e 

destrutivos, que tendem a destruir e matar, seriam aqueles próprios das pulsões de 

morte. Assim, estendendo as ideias freudianas ao par conceptual saúde/doença, teríamos 

que: 

[...] não devemos demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem e 

de mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro; os 

fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de 

ambos. Ora, é como se o instinto de um tipo dificilmente pudesse operar 

isolado; está sempre acompanhado – ou, como dizemos, amalgamado – por 

determinada quantidade do outro lado, que modifica o seu objetivo, ou, em 

determinados casos, possibilita a consecução desse objetivo. (FREUD, 

1996[1933], p. 203).  

É importante também ressaltar que para Freud (1996[1908]) há uma relação 

diretamente proporcional entre a incidência da “doença nervosa” e a moral civilizada. 
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Referimo-nos aí a influencia prejudicial da civilização quando provoca, com suas 

intermitentes proibições, uma repressão nociva da vida psicossexual. Enfim, “não é 

arriscado supor que sob o regime de uma moral sexual civilizada a saúde e a eficiência 

dos indivíduos esteja sujeita a danos.” (p. 169). 

Podemos justificar, ainda, a presença simultânea das antíteses saúde e doença, 

além de sua consequente inseparabilidade, em Freud, através de outro argumento. 

Referimo-nos a como Freud (1996[1924]; 1996[1925]), para além da clínica, validava 

suas teorizações sobre as perturbações neuróticas. Para ele, as teorizações somente 

seriam consideradas válidas se adquirissem um caráter fundamental, ou seja, pudessem 

encontrar um correspondente em outros fenômenos para além dos patológicos, no 

funcionamento normal. Tal implicaria, inclusive, a extensão do interesse da psicanálise, 

que passaria a ser considerada pela pesquisa psicológica mais ampla. Passaria a 

constituir-se não apenas como um método de tratamento das neuroses, mas, também, 

uma nova psicologia. Daí, pois, a vinculação da “atividade mental patológica” aos 

sonhos e parapraxias, manifestados em “pessoas sadias e psiquicamente normais.” (p. 

223). Trata-se da referência, das duas classes de fenômenos, à interferência entre uma 

intenção consciente e uma inconsciente, recalcada. 

Ao que se refere às relações estabelecidas entre produção de conhecimento 

sobe as categorias saúde e doença e atividade clínica, inferimos que a sensibilização 

canguilhemiana para a atenção da clínica como fundamento na elaboração de conceitos, 

sempre fora tema constante em Freud.  Dito de outro modo, o posicionamento 

canguilhemiano de que a clínica mantém relações íntimas com a elaboração do conceito 

de patologia, por ser o campo privilegiado em que este se formula, já era reconhecido 

por Freud quando de sua defesa ao papel da clínica na construção, avanço e transmissão 

da psicanálise. De fato: 

A psicanalise originou-se como método de tratamento; ela o desenvolveu 

muito, mas não abandonou seu chão de origem e ainda está vinculada ao seu 

contato com os pacientes para aumentar sua profundidade e se desenvolver 

mais. As informações acumuladas, de que derivamos nossas teorias, não 

poderia ser obtidas de outra maneira. (FREUD, 1996[1933], p. 143).  

É importante ressaltar, conforme Ansermet (2003), que embora reconheçamos 

as diferenças
16

 entre a clínica médica e psicanalítica, devemos reconhecer que, ainda 

                                                             
16 Freud substitui o corpo anatômico pelo corpo pulsional. Conforme Ansermet (2003): Da medicina à 

psicanalise, o clínico passa do olho para o ouvido. (...) Enquanto a medicina se baseia na imagem, a 
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assim, as duas, medicina e psicanálise, se circunscrevem num mesmo método especifico 

de produção de saber: a clínica. Na medida em que se apresentam enquanto tal, tanto 

uma como a outra centram sua atenção no singular, no único.  

Para Canguilhem (2010[1966]), a edificação racional e objetiva dos conceitos 

de saúde e doença é precedida pela terapêutica, na medida em que são os doentes, 

aqueles que vivem obstáculos concretos, que procuram a intervenção clínica. Assim, é o 

conhecimento da patologia, oriundo da experiência clínica, que permite formulações 

acerca de saúde e morbidade. “É o pathos que condiciona o logos porque é ele que o 

chama. A vida só se eleva à consciência e a ciência de si mesma pela inadaptação, pelo 

fracasso e pela dor.” (p. 158). Independente do sentido e destino que dê a seu 

tratamento, o clínico somente sabe que está diante de um fato patológico pelo discurso 

do doente. A patologia somente é assim denominada por que recebe da clínica esta 

noção. Canguilhem (2005[1988]) afirma categoricamente: “não há ciência da saúde [...] 

saúde não é um conceito cientifico, é um conceito vulgar. O que não quer dizer trivial, 

mas simplesmente comum, ao alcance de todos.” (p. 37). 

Enfim, é a técnica que conduz a teoria, não é esta, elaborada a priori, que gera 

aquela. Para Canguilhem (2010[1966]) a opinião do doente sobre sua doença é 

imprescindível, no sentido de ser a queixa inicial do paciente que apresenta ao clínico a 

doença e o instiga a aprofundar suas investigações.  Para Canguilhem (1966[2010]), é 

imprescindível o papel da clínica na elucidação dos conceitos de patologia e saúde. Por 

implicar uma atividade terapêutica, as definições de saúde e doença jamais se formulam 

por conceitos objetivos racionalistas a priori, mas por um fator subjetivo, orientado pelo 

discurso do sujeito. 

A definição de saúde que inclui a referencia da vida orgânica ao prazer e à 

dor experimentados como tais introduz sub-repticiciamente o conceito de 

corpo subjetivo na definição de um estado que o discurso médico acredita 

poder descrever na terceira pessoa. (CANGUILHEM, 2005[1988], p.45).  
 

A ação terapêutica não parte de pressupostos elaborados aprioristicamente; 

deve considerar o novo modo de vida instaurado pela doença. A conceituação da 

                                                                                                                                                                                   
psicanalise aposta na fala. Ela se orienta pelo que o sujeito enuncia. A construção dos conhecimentos se 

faz pela via da interpretação, seguindo o fio do sentido, convocando o clinico para uma relação que o 
implica de maneira muito diferente da distancia necessária à observação médica. Onde a medicina é uma 

clinica do corpo, na condição de objeto capturado pelo olhar, a psicanalise almeja ser uma clinica do 

sujeito apreendido pela escuta. (p. 9).  
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patologia, portanto se constrói na e pela atividade clínica. A apropriação teórica que se 

faz dos conceitos de saúde e doença é tributária desta atividade. 

Em matéria de patologia, a primeira palavra, historicamente falando, e a 

ultima palavra, logicamente falando, cabem à clínica. Ora, a clínica não é 

uma ciência e jamais o será, mesmo que utilize meios cuja eficácia seja cada 

vez mais garantida cientificamente. A clínica é inseparável da terapêutica, e a 

terapêutica é uma técnica de instauração ou de restauração do normal, cujo 

fim escapa à jurisdição do saber objetivo, pois é a satisfação subjetiva de 

saber que uma norma está instaurada. Não se ditam normas à vida 

cientificamente. Mas a vida é esta atividade polarizada de conflito com o 

meio, e que se sente ou não normal, conforme se sinta ou não em posição 

normativa. O médico optou pela vida. A ciência lhe é útil no cumprimento 
dos deveres decorrentes dessa escolha. O apelo ao medico parte do doente. É 

o caso desse apelo patético que faz chamar de patológicas todas as ciências 

que a técnica medica utiliza em socorro da vida. [...] Sua qualidade de 

patológica, porém, é uma noção de origem técnica e, por isso, de origem 

subjetiva. Não há patologia objetiva. Podem-se descrever objetivamente 

estruturas ou comportamentos, mas não se podem chamá-los de 

“patológicos” com base em nenhum critério puramente objetivo. 

Objetivamente, só se podem definir variedades ou diferenças, sem valor vital 

positivo ou negativo. (CANGUILHEM, 1966[2010], p. 173). 

Freud, por sua vez, já havia se sensibilizado para esta questão. Podemos pensar 

sua clínica como seu verdadeiro laboratório, ou seja, como o lugar da produção e da 

aplicação do conhecimento psicanalítico
17

.  Ele afirma: 

Na psicanalise tem existido desde o inicio um laço inseparável entre cura e 

pesquisa. O conhecimento trouxe êxito terapêutico. Era impossível tratar um 

paciente sem aprender algo de novo; foi impossível conseguir nova 

percepção sem perceber seus resultados benéficos. Nosso método analítico é 

o único em que essa preciosa conjunção é assegurada. (FREUD, 1996[1926], 

p. 246). 

Para Freud, a clínica ocupa um lugar privilegiado na edificação de sua 

psicanálise, pois foi a escuta das histéricas que lhe permitiu a formulação de seu 

construto teórico, assim como seus avanços e transmissão. Freud (1913[1996]) se refere 

à psicanálise enquanto uma “combinação notável, pois abrange não apenas um método 

de pesquisas das neuroses, mas também um método de tratamento baseado na etiologia 

assim descoberta” (p.225). Sobre a intersecção entre clínica e produção de 

conhecimento Freud (1996[1919]) afirma que: 

                                                             
17 Freud concebia um lugar privilegiado a clínica. Podemos situá-la como lugar de constituição e 

legitimação dos conceitos por ele pensados. Simanke (2002) diz: “Primeiramente no que diz respeito às 

esperanças de oferecer uma demonstração da realidade do inconsciente, permitindo ao conceito que 

ultrapasse a condição de uma hipótese útil, capaz de introduzir coerência onde a percepção consciente só 

detecta lacunas e obscuridade. Por exemplo, em Das Unbewusste: “Se fica demonstrado, então, que 
podemos construir sobre a hipótese do inconsciente uma pratica através da qual possamos influir com 

êxito sobre o curso dos processos conscientes, de modo a atingir certos fins, teremos obtido, com esse 

êxito, uma prova incontestável da existência daquilo que foi suposto”” (p.31).  
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[...] a psicanálise, sendo originalmente uma técnica puramente médica, foi 

desde o início dirigida para a pesquisa, para a descoberta dos elos causais, a 

um só tempo recônditos e de amplo alcance. (FREUD, 1996[1919], p. 279).  

 

Um dado consistente sobre a pertinência do estatuto psicopatológico em sua 

relação com a clínica pode ser deduzido de seu posicionamento acerca da produção do 

conhecimento. Freud afirma que o conhecimento da normalidade é adquirido pelo 

estudo da patologia. Em outras palavras, ele confere a clinica o lugar privilegiado para:  

[...] descobrir a maneira pela qual as pessoas adoecem e como podem vir a 

adotar a atitude neurótica em relação à vida – o que é um problema clínico. 

[...] entender como os sintomas patológicos se desenvolvem a partir das 
causas da neurose. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 290)  
 

Ora, para Freud (1905[1996]), “são as perturbações no desenvolvimento 

psicossexual infantil patológico, evidenciadas pela psicanálise, que permitem o 

conhecimento aprofundado de sua organização e formação, por se manifestarem de 

modo grosseiro.” (p.186). É mérito do método analítico a inteligibilidade da natureza e 

sentido do sintoma patológico. Em sua última conferência dirigida unicamente a 

médicos, Sobre a Psicoterapia, Freud (1905[1996]) se refere ao método analítico como 

aquele que “chega mais longe, aquele pelo qual se consegue a transformação mais 

ampla do doente [...] ele é o mais interessante, o único que nos ensina algo sobre a 

gênese e interação dos fenômenos patológicos (p.246)”. E sublinha que: “a terapia 

analítica preocupa-se com a gênese dos sintomas patológicos e com a trama psíquica da 

ideia patogênica, cuja eliminação é sua meta.” (p.247). 

Como Freud (1996[1933]) observa, são os excessos da patologia que nos fazem 

conjecturar sobre a estrutura psíquica em sua totalidade. Os delírios de perseguição, por 

exemplo, possibilitou-nos o conhecimento da existência, no ego, de uma instancia que 

julga e ameaça punir. A manifestação aumentada dessa característica nestes sujeitos foi 

que permitiu sua postulação geral de que a separação da instância observadora do 

restante do ego, compareceria com uma função regular estrutural sua. Estamos nos 

referindo aí à instancia presente no ego, o superego. As bases informativas da patologia 

não só permitiram a constatação da existência do superego, como de sua função no 

psiquismo. Através do quadro clinico da melancolia, deparamo-nos com a severidade e 

crueldade, passíveis dessa instancia. Sua maior característica é justamente o modo com 

que o ego é dominado pelo superego, que o humilha, julga e maltrata. Outrossim, 

demonstrou que em todo sofrimento atuante na doença neurótica, pelo fato de estar 

articulado a certa necessidade inconsciente de punição, há satisfação. Esta põe 
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dificuldades ao processo terapêutico. Com efeito, nosso sentimento moral de culpa é 

expressivo deste conflito entre ego e superego. Freud inclusive diz que o superego 

constituiu-se pela internalização das coerções externas do casal parental, “que todos nós 

com demasiada rapidez havemos de considerar como sendo a situação normal.” (p. 67).  

Coelho e Almeida Filho (1999), afirmam que a distinção entre normalidade e 

saúde foi uma original contribuição de Canguilhem, por subverter o entendimento sobre 

saúde na medicina do século XIX, centrada numa norma pré-estabelecida. Nesta 

perspectiva saúde não se restringe ao domínio da imposição de um padrão normativo, 

haja vista abrir possibilidades de escolha ao indivíduo. A partir de Canguilhem, fala-se 

não em normalidade, mas em normalidades, já que saúde e doença são normalidades, 

com funcionamentos específicos. O termo normatividade biológica indica que a vida é 

normativa por que institui normas. A maneira de manifestação destas irá depender da 

interação do homem com os eventos da vida. Tanto as normas orgânicas, assim, como 

as psíquicas, são atravessadas por uma relação psicossoma fundamental de cunho 

idiossincrático.  

Não obstante, acreditamos que Freud, ao aproximar a vida normal e patológica, 

reconhecia a diferença entre normalidade e saúde. Freud sempre se colocou contra ao 

estabelecimento de uma norma fixa de vida, além do que, concebia a patologia, para 

além da negatividade da doença, enquanto uma tentativa de reorganização do sujeito a 

partir das possibilidades que dispunha. Este foi o seu grande mérito no campo da 

psicopatologia, qual seja, a defesa de que as psicopatologias, assim como a vida normal, 

tinham causação psicogênica ligadas a singularidade psíquica.   

Entretanto, acreditamos que tal perspectiva não foi sistematizada, ou seja, 

formalizada em leis epistemológicas. Tal implica um emprego especial dos termos 

saúde e normalidade, assim como doença/patologia e anormalidade, sem um parâmetro 

epistemológico que os diferencie. Acreditamos que isso produz equívocos em seu 

entendimento. Com efeito, sentimos esta carência quando confrontamos o uso destes 

termos com as formalizações teóricas empreendidas por Canguilhem. De fato, 

concordamos quando Oliveira (1996) afirma, em relação a Freud que: [...] uma tal 

ruptura foi, de qualquer forma, promovida no seu pensamento (apesar da manutenção, 

fora do contexto, de uma terminologia “antiga” que ele nunca abandonou: “doença”, 

“doente”, “paciente”, “médico”, “tratamento” etc.). (OLIVEIRA, 1996, p. 64).  
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Não obstante, acreditamos que o emprego constante nos textos freudianos dos 

grupos terminológicos perturbação, anormalidade, aberração, doença, enfermidade, e 

saúde, normalidade, normal e saudável, enquanto sinônimos, convoca-nos a demarcar 

sua pertinência epistemológica. Ora, porque Freud, ao mesmo tempo em que reconhecia 

as antíteses existentes aí, esquecia-as e os usava aleatoriamente? Porque ora tomava 

neurose como sinônimo de normalidade, ora como equivalente a doença?  

Tais ambiguidades parecem percorrer toda sua obra. Quando fala do caráter 

dos pensamentos latentes dos sonhos, Freud (1900[1996]) afirma que estes nunca são 

absurdos, “nunca, pelo menos, nos sonhos das pessoas sadias” (p.477). Numa nota de 

rodapé nos Três Ensaios (1905[1996]) diz que: “a infância daqueles que depois se 

tornam neuróticos não difere essencialmente da infância das futuras crianças sadias, mas 

apenas no tocante à intensidade e clareza dos fenômenos apresentados” (p.166). Em 

seguida ele diz: “as diferenças que separam o normal do anormal só podem residir na 

intensidade relativa de cada componente da pulsão sexual e no uso que lhes é dado no 

decorrer do desenvolvimento” (p.194). Já no texto Minhas teses sobre o papel da 

sexualidade na etiologia das neuroses (1906[1996]), Freud afirma que “o estado 

neurótico não pode ser nitidamente distinguido da saúde” (p.265). Em 1907, no texto 

Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, consta: “para saber o que é saúde e doença, 

não há outro meio senão o de compreender os desvios leves em relação ao normal” (p. 

124). Outra ambiguidade comparece em A perda da Realidade na Neurose e na Psicose 

(2007[1924]): “consideramos normal, ou “saudável”, aquele comportamento que reúne 

características de ambas as reações, ou seja, que, tal como a neurose, não renega a 

realidade e, tal como a psicose, empenha-se em modificá-la” (p.129). E, ainda, em 

Sobre a Psicoterapia (1906[1996]), ao mesmo tempo em que Freud parece reconhecer a 

capacidade normativa da vida, embora a fundamente pelo prisma do inconsciente, 

parece tomar normalidade e saúde enquanto sinônimos: 

[...] a transformação desse inconsciente da vida anímica do enfermo num 

material consciente só pode ter como resultado a correção de seu desvio da 

normalidade, bem como a eliminação da compulsão a que sua vida anímica 

estivera sujeita. (FREUD, 1906[1996], p. 252, grifo nosso). 

Ainda no mesmo texto, Freud, além de tomar literalmente saúde por 

normalidade, trata a neurose como distinta desta, dentre as psicopatologias. Quando 

discorre sobre a importância da vida perverso polimorfa, própria à sexualidade infantil, 

diz existir um:  
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[...] vínculo simples entre saúde, perversão e neurose. A normalidade 

mostrou ser fruto do recalcamento de certas pulsões parciais e certos 

componentes das disposições infantis, bem como da subordinação dos demais 

à primazia das zonas genitais a serviço da função reprodutora; as perversões 

correspondem a perturbações dessa síntese através do desenvolvimento 

preponderante e compulsivo de algumas das pulsões parciais, e a neurose 

remonta ao recalcamento excessivo das aspirações libidinais (FREUD, 

1996[1906], p. 263, grifo do autor). 

Bem, supomos que a perspectiva lewiniana adotada por nós na investigação das 

dualidades saúde/doença e normal/patológico, possibilite-nos apreendê-las 

epistemologicamente. Quando citamos o referencial canguilhemiano, é no sentido 

restrito de que seu atino à formalização epistemológica destas categorias possa nos 

servir como modelo. Não intencionamos, faz-se necessário ressaltar, parafraseando 

Assoun (1983), “completar a aquisição freudiana.” (p.12).  

Tentamos encontrar no próprio Freud indicações teóricas que nos permita situar 

uma formalização epistemológica das dualidades conceptuais saúde/doença e 

normal/patológico. De fato, já que encontramos em Freud uma referência a estas 

dualidades em termos de plasticidade/mobilidade e inércia/esgotamento libidinais, nos 

perguntámos: prevaleceria em Freud o esboço de uma concepção galiléica de 

agrupamentos internos ou séries fluidas que nos permitiriam conceber as dualidades 

aludidas enquanto um continuum? Acreditamos que esta compreensão poderia se 

constituir como um critério de legitimidade dessas dualidades em Freud.    
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3 

A PESQUISA: ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

     Os dados que consideramos, repetimos, são trechos extraídos de algumas 

das obras de Freud, algumas Minutas da Sociedade Psicanalítica de Berlim e finalmente 

de algumas das correspondências trocadas por Freud com alguns psicanalistas e outros 

cientistas da época. A este respeito, nossa análise compreenderá dois momentos: um 

referente ao pensamento de Freud e outro àquele de Canguilhem. Discorreremos 

primeiramente sobre o primeiro aludido. 

 

3.1 Quanto ao pensamento de Freud 

 

Quanto às dualidades conceptuais normal/patológico e saúde/doença em Freud 

consideramos duas ordens de critérios: (1) o quanto aquelas expressavam seja o modo 

de pensamento galiléico, seja o que haveria do pensamento aristotélico. Os critérios que 

nos orientaram para esta análise foram aqueles que, com Lewin, expusemos no primeiro 

capítulo; (2) o quanto as aludidas dualidades remetiam quer à dialética – relação de 

oposição interna entre suas categorias – quer à ideia de continuum e de série de 

fenômenos relativos aos processos inconscientes que permitiriam uma variação entre si. 

Tal justificaria o reconhecimento de que fases de transição estariam sempre presentes 

entre a normalidade e a patologia e saúde e doença respectivamente. Considerámos que 

remeteriam a verdadeiros dualismos aristotélicos os dados cujas categorias não 

apresentassem relação interna entre si e que procederiam de uma validade recorrente ao 

critério de regularidade e frequência dos fenômenos. Na análise empreendida observamos a 

ordem cronológica das obras e referências de Freud. 

Comecemos pela A interpretação dos sonhos (1996[1900]). Encontramos aí 

uma série de indicações que nos permitem vislumbrar a predominância de critérios 

galiléicos. Freud assevera, através do paradigma do sonho, a impossibilidade de 

diferenciar a vida normal da vida neurótica por caracteres dicotômicos e excludentes, 

haja vista estas categorias, aparentemente distintas, apresentarem os mesmos 

complexos, oriundos das relações estabelecidas com o casal parental. Tal indica, numa 
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perspectiva galiléica, uma descrição das diferenças de grau entre fenômenos frequentes 

e fortuitos pela descoberta de que ambos obedecem as mesmas leis de funcionamento. 

 

[...] o papel principal da vida mental de todas as crianças que depois se 

tornam psiconeuróticas é desempenhado por seus pais. Apaixonar-se por um 
dos pais e odiar o outro figuram entre os componentes essenciais do acervo 

de impulsos psíquicos que se formam nessa época e que é tão importante na 

determinação dos sintomas da neurose posterior. Não é minha crença, 

todavia, que os psiconeuróticos diferem acentuadamente, nesse aspecto, dos 

outros seres humanos que permanecem normais – isto é, que eles sejam 

capazes de criar algo absolutamente novo e peculiar a eles próprios. É muito 

mais provável – e isto é confirmado por observações ocasionais de crianças 

normais – que eles se diferenciem apenas por exibirem, numa escala 

ampliada, sentimentos de amor e ódio pelos pais, os quais ocorrem da 

maneira menos óbvia e intensa nas mentes da maioria das crianças. (FREUD, 

1996[1900], p. 287).  
 
Ora, a pesquisa psicanalítica não encontra nenhuma distinção fundamental, 

mas apenas quantitativa, entre a vida normal e a vida neurótica; e, de fato, a 

análise dos sonhos, onde os complexos recalcados são atuantes tanto nas 

pessoas sadias quanto nas doentes, mostra uma identidade completa nos 

mecanismos e no simbolismo delas. Os sonhos ingênuos das pessoas sadias, 

na realidade, muitas vezes encerram um simbolismo muito mais simples, 

mais compreensível e mais característico do que os sonhos dos neuróticos, 

pois nestes, como resultado da ação mais poderosa da censura e, 

consequentemente, de uma distorção onírica mais extensa, o simbolismo 

pode ser obscuro e difícil de interpretar. (FREUD, 1996[1900], p. 407). 
 

No modo de pensar galiléico, os conceitos substanciais, cuja legitimidade está 

na descrição de caráter fenomênico ou imagético, são substituídos pelos denominados 

conceitos genético-condicionais. Estes, ao contrário dos anteriores, não se formam por 

aquilo que é geográfico-historicamente dado, mas pela consideração de sua 

funcionalidade. Podemos constatar este raciocínio quando Freud se indaga se o 

rebaixamento da censura durante o processo onírico poria em risco a saúde psíquica. Ele 

se responde negativamente, pois o estado de sono se preserva contra a atividade motriz 

da vigília. Percebemos aí o quanto o ato motor, desprovido das amarras da censura, 

constitui-se enquanto risco à dinâmica anímica por não poder conter as manifestações 

diretas do inconsciente na realidade externa. Consideramos como referência galiléica, o 

emprego do fator quantitativo para definição do estado patológico, tal como quando 

Freud se refere a uma diminuição da força da atividade censora. De fato, este é o único 

modo possível de diferenciação entre os fenômenos, pois a censura entre as instancias 

psíquicas não lhe é exclusiva.  

A censura entre o Ics. e o Pcs., cuja existência os sonhos nos obrigaram a 

supor, merece ser reconhecida e respeitada como a guardiã de nossa saúde 

mental. Contudo, acaso não devemos encarar como um ato de descuido por 
parte dessa guardiã que ela relaxe suas atividades durante a noite, permita 

que as moções suprimidas do Ics. se expressem e possibilite a regressão 
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alucinatória voltar a ocorrer? Creio que não, pois muito embora este guardião 

crítico repouse – e temos provas que esses seus cochilos não são profundos – 

ele também fecha a porta à motilidade. Sejam quais forem as moções do Ics., 

normalmente inibido, ao entrarem saltitantes em cena, não há porque nos 

preocuparmos; elas permanecem inofensivas, uma vez que são incapazes de 

acionar o aparelho motor, o único pelo qual poderiam modificar o mundo 

externo. O estado de sono garante a segurança da cidadela a ser guardada. A 

situação é menos inofensiva quando o que acarreta o deslocamento de forças 

não é o relaxamento noturno do dispêndio de força da censura critica, mas 
uma redução patológica dessa força ou uma intensificação patológica das 

excitações inconscientes, enquanto o pré-consciente está ainda catexizado e o 

portão de acesso à motilidade permanece aberto. Quando isso acontece, o 

guardião é subjugado, as excitações inconscientes dominam o Pcs. E, a partir 

daí, obtém controle sobre nossa fala e nossas ações, ou então forçam a 

regressão alucinatória e dirigem o curso do aparelho ( que não se destinava a 

seu uso) em virtude da atração exercida pelas percepções sobre a distribuição 

de nossa energia psíquica. A esse estado de coisas damos o nome de psicose. 

(FREUD, 1996[1900], p. 596-597). 

 

Mesmo quando a saúde psíquica é perfeita, a subjugação do Ics. pelo Pcs não 
é completa: a medida da supressão indica o grau de nossa normalidade 

psíquica. (FREUD, 1996[1900], p. 609). 

 

Por mais que se possam fazer alterações em nossa interpretação da censura 

psíquica das elaborações racionais e anormais do conteúdo do sonho, 

continua a ser verdade que tais processos atuam na formação dos sonhos e 

mostram a mais estreita analogia, em seus elementos essenciais, com os 

processos observáveis na formação dos sintomas histéricos. O sonho, porém, 

não é um fenômeno patológico; não pressupõe nenhuma perturbação do 

equilíbrio psíquico e não deixa como sequela nenhuma perda de eficiência. 

(FREUD, 1996[1900], p. 632-633). 
 

[...] o mecanismo psíquico empregado pelas neuroses não é criado pelo 

impacto de uma perturbação patológica sobre a vida anímica, mas já está 

presente na estrutura normal do aparelho anímico. (FREUD, 1996[1900], p. 

633). 

 

O texto Sobre os Sonhos (1996[1901]) ilustra o emprego de características 

essencialmente galiléicas. Apesar de os sonhos se manifestarem mediante imagens 

pictóricas, Freud não deixou de conectá-los de maneira íntima, às diferentes 

psiconeuroses porque descobriu entre eles, mecanismos semelhantes de funcionamento. 

Trata-se de proceder diferentemente de uma perspectiva aristotélica cuja legitimidade 

proviria de uma essência dos fenômenos, tributária de classificações abstratamente 

definidas. Freud faz valer uma equivalência entre as leis internas dos fenômenos; não os 

considera mediante critérios avaliatórios e normativos, que, têm como consequência, a 

produção de dualismos valorativos.  

[...] o trabalho do sonho é apenas o primeiro que descobrimos dentre toda 

uma serie de processos psíquicos responsáveis pela gênese de sintomas 

histéricos, fobias, obsessões e delírios. A condensação e sobretudo o 

deslocamento são características invariáveis também desses outros processos. 

A transmutação numa forma pictórica, por outro lado, permanece como uma 

peculiaridade do trabalho do sonho. [...] esta explicação situa o sonhos numa 
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mesma serie ao lado das formações produzidas pela doença psíquica. 

(FREUD, 1996[1901], p. 687). 

 

[...] formação de compromisso: este é o modelo básico da gênese não apenas 

de sonhos, mas também de muitas outras estruturas psicopatológicas; e 

nesses casos podemos observar também que a formação de compromisso é 

acompanhada por processos de condensação e deslocamento e pelo emprego 

de associações superficiais, com as quais nos familiarizamos no trabalho do 

sonho. (FREUD, 1996[1901], p. 692). 
 

Trecho do artigo O Método Psicanalítico de Freud (1996[1904]) ilustra bem o 

uma referência galiléica: a ideia de gradações contínuas de fenômenos por causa da 

impossibilidade de conferir a cada um, um elemento ontogenético distinto.   

Assim, como a saúde e a doença não se diferenciam em princípio, estando 

apenas separadas por fronteiras quantitativas determináveis na prática, não se 

pode estabelecer como meta de tratamento outra coisa senão o 

restabelecimento prático do enfermo, a restauração de sua capacidade de 

rendimento e de gozo. (FREUD, 1996[1904], p.239). 

 

Não obstante, no texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade 

(1996[1905]), percebemos claramente um contraste entre os modos aristotélico e 

galiléico de legitimação. Quanto às dualidades saúde/doença e normal/patológico, Freud 

ora pensa mediante a concepção galiléica de séries de fenômenos transicionais, ora 

retrocede a critérios que indicam uma posição aristotélica.   

Ocorre o pensamento galiléico quando Freud destitui a definição de doença dos 

teóricos de sua época. Estes viam aberrações sexuais naquilo que Freud veio a conceber 

como as perversões de todo mundo. Ao demonstrar o caráter perverso universal da 

pulsão, Freud subverte o estatuto psicopatológico de então. Trata-se de conceber 

também uma validade geral e incondicional das leis psicológicas. Neste sentido, o 

estabelecimento das diferenças encontráveis se restringe unicamente à funcionalidade.  

A psicanálise considera, antes, que a independência da escolha objetal em 
relação ao sexo do objeto, a liberdade de dispor igualmente de objetos 

masculinos e femininos, tal como observada na infância, nas condições 

primitivas e nas épocas pré-históricas, é a base originária da qual, mediante a 

restrição num sentido ou no outro, desenvolvem-se tanto o tipo normal como 

o invertido. (FREUD, 1996[1905], p. 137). 

A experiência ensina que não se observam entre os loucos quaisquer 

perturbações da pulsão sexual diferentes das encontradas entre os sadios. [...]. 

(FREUD, 1996[1905], p. 140). 

 [...] psiconeuroses [...] baseiam-se em forças pulsionais de cunho sexual. 

Não quero dizer com isso apenas que a energia da pulsão sexual faz uma 

contribuição para as forças que sustentam os fenômenos patológicos (os 

sintomas), e sim asseverar expressamente que essa contribuição é a única 

fonte energética constante da neurose e a mais importante de todas, de tal 

sorte que a vida sexual das pessoas em pauta, expressa-se de maneira 



75 
 

exclusiva, ou predominante, ou parcial, nesses sintomas. [...] os sintomas são 

a atividade sexual dos doentes. (FREUD, 1996[1905], p. 154-155). 

Desse modo, nosso interesse volta-se para a vida sexual da criança, e 

procederemos ao estudo do jogo de influencias que domina o processo de 

desenvolvimento da sexualidade infantil até seu desfecho na perversão, 
neurose ou na vida sexual normal. (FREUD, 1996[1905], p. 162). 

[...] a infância daqueles que depois se tornam neuróticos não difere 

essencialmente da infância das futuras pessoas sadias, [acrescentado em 

1915]: mas apenas no tocante à intensidade e clareza dos fenômenos 

apresentados. (FREUD, 1996[1905], p. 166). 

Todos os detalhes desta segunda fase de atividade sexual infantil deixam atrás 

de si as mais profundas marcas (inconscientes) na memoria da pessoa, 

determinam o desenvolvimento de seu caráter, caso ela permaneça sadia, e a 

sintomatologia de sua neurose, caso venha a adoecer depois da puberdade. 

(FREUD, 1996[1905], p. 178). 

[...] devemos atribuir a cada individuo um erotismo oral, anal, uretral etc., e 
que a constatação dos complexos anímicos correspondentes a estes não 

implica nenhum julgamento sobre anormalidade ou neurose. As diferenças 

que separam o normal do anormal só podem residir na intensidade relativa de 

cada componente da pulsão sexual e no uso que lhes é dado no decorrer do 

desenvolvimento. (FREUD, 1996[1905], p. 194). 

Todas as perturbações patológicas da vida sexual devem ser consideradas, 

justificadamente, como inibições do desenvolvimento. (FREUD, 1996[1905], 

p. 196-197). 

Passagens como as que mostramos abaixo, fazem Freud parecer concernir uma 

perspectiva aristotélica a respeito do termo “normal”: ele implicaria ora o critério da 

regularidade como frequência, ora um caráter avaliatório produtor de oposições 

valorativas. Em ocasiões como estas, o entendimento exato do termo normal torna-se 

muito complexo. 

[...] a pulsão sexual tem de lutar contra certas forças anímicas que funcionam 

como resistências, destacando-se entre elas como máxima clareza a vergonha 

e o asco. É lícito conjecturar que essas forças contribuam para circunscrever a 

pulsão dentro dos limites considerados normais [...]. (FREUD, 1996[1905], p. 

153). 

O caráter histérico permite identificar um grau de recalcamento sexual que 

ultrapassa a medida normal. (FREUD, 1996[1905], p. 156). 

[...] a doença foi possibilitada pelo componente sexual do conflito, que 

privou os processos anímicos de uma execução normal. (FREUD, 

1996[1905], p. 156). 

Na maioria dos psiconeuróticos, a doença só aparece depois da puberdade, a 

partir das solicitações da vida sexual normal. É contra esta que se orienta de 

modo preponderante o recalcamento. Ou então a doença se instaura mais 

tardiamente, quando a libido fica privada de satisfação pelas vias normais. 

Em ambos os casos a libido se comporta como uma corrente cujo leito 

principal foi bloqueado. (FREUD, 1996[1905], p. 161). 

Produz-se um desfecho diferente quando, no curso do desenvolvimento, 

alguns componentes que tinham força excessiva na disposição passam pelo 
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processo de recalcamento [...]. Nesse caso, as excitações correspondentes 

continuam a ser produzidas como antes, mas são impedidas por um obstáculo 

psíquico de atingir seu alvo e empurradas para muitos outros caminhos, ate 

que consigam se expressar como sintomas. O resultado pode aproximar-se de 

uma vida sexual normal – restrita, na maioria das vezes -, mas 

complementada pela doença neurótica. (FREUD, 1996[1905], p. 224). 

Nos trechos que se seguem, deparamo-nos de novo com a simultaneidade, em 

Freud, dos modos de pensamento aristotélico e galiléico. Ele raciocina galileicamente 

quando concebe a presença de traços fetichistas em todas as pessoas. Não se trata aí da 

fixação que ocorre nos casos provenientes do que ele chamou de Verleugnung
18

. 

Todavia, sua insistência em inferir sobre o que seria o alvo sexual normal, mesmo 

afirmando que não existe relação de fixidez entre o objeto e objetivo sexuais, demonstra 

traços aristotélicos normativos.  

A transição para os casos de fetichismo com renúncia ao alvo sexual, seja 

este normal ou perverso, constitui-se dos casos em que se exige do objeto 

sexual uma condição fetichista para que o alvo sexual seja alcançado 
(determinada cor dos cabelos, certas roupas ou mesmo defeitos físicos). 

Nenhuma outra variação da pulsão sexual nas raias do patológico merece 

tanto o nosso interesse como essa, dada a singularidade dos fenômenos a que 

dá lugar. Um certo rebaixamento da aspiração ao alvo sexual normal [...] 

parece ser requisito disso em todos os casos. O ponto de ligação com o 

normal é proporcionado pela supervalorização psicologicamente necessária 

do objeto sexual, que se propaga inevitavelmente por tudo o que está 

associativamente ligado ao objeto. Por isso certo grau desse fetichismo 

costuma ser próprio do amor normal [...]. O caso só se torna patológico 

quando o anseio pelo fetiche se fixa, indo além da condição mencionada, e se 

coloca no lugar do alvo sexual normal, e ainda, quando o fetiche se 
desprende de determinada pessoa e se torna o único objeto sexual. São estas 

as condições gerais para que meras variações da pulsão sexual se 

transformem em aberrações patológicas. (FREUD, 1996[1905], p. 145-146). 

[...] podemos encontrar o caráter patológico da perversão, não no conteúdo 

do novo alvo sexual, mas em sua relação com a normalidade. Quando a 

perversão não se apresenta ao lado do alvo e do objeto sexuais normais, nos 

casos em que a situação é propícia a promovê-la e há circunstâncias 

desfavoráveis impedindo a normalidade, mas antes suplanta e substitui o 
normal em todas as circunstancias, ou seja, quando há nela as características 

de exclusividade e fixação, então nos vemos autorizados, na maioria das 

vezes, a julgá-la como um sintoma patológico. (FREUD, 1996[1905], p. 152-

153). 

O critério galiléico de homogeneização dos campos dos fenômenos diz respeito 

à ideia de que uma mesma lei os regeria, fossem eles frequentes ou não. Mediante a 

consideração da aludida lei, torna-se impossível, portanto, conceber antíteses 

conceituais rígidas. Tal está amplamente expressado no texto Minhas Teses sobre o 

Papel da Sexualidade na Etiologia das Neuroses (1996[1906]): 

                                                             
18 Termo alemão às vezes traduzido como desmentido ou repúdio.   
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Através da referencia aos caracteres infantis da sexualidade pude estabelecer 

um vínculo simples entre saúde, perversão e neurose. A normalidade mostrou 

ser fruto do recalcamento de certas pulsões parciais e certos componentes das 

disposições infantis, bem como da subordinação dos demais à primazia das 

zonas genitais a serviço da função reprodutora; as perversões correspondem a 

perturbações dessa síntese através do desenvolvimento preponderante e 

compulsivo de algumas das pulsões parciais, e a neurose remonta ao 

recalcamento excessivo das aspirações libidinais. (FREUD, 1996[1906], p. 

263). 

[...] o estado neurótico não pode ser nitidamente distinguido da saúde. O 

adoecimento é resultado de uma soma, e esse total de determinantes 

etiológicos pode ser completado por qualquer lado.  (FREUD, 1996[1906], p. 

265).   

A mesma perspectiva galiléica de continuidade entre os fenômenos normais e 

patológicos está apresentada no texto Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen 

(1996[1907]): 

[...] o limite entre o que se descreve como estado mental normal e como 

patológico é tão convencional e tão variável, que é provável que cada um de 

nos o transponha muitas vezes no decurso de um dia. (FREUD, 1996[1907], 

p. 47) 

Sabemos que Freud deu ênfase à reprodução como primazia da função sexual. 

Para ele, quando tal não é alcançado, ocorrem inibições no desenvolvimento que não se 

completaria. No texto O Esclarecimento Sexual das Crianças (Carta Aberta ao Dr. M. 

Fürst) (1996[1907]), Freud diz: 

[...] por eu considerar a constituição psicossexual e certos males da vida 

sexual como as causas primordiais das perturbações neuróticas, que são tão 

comuns. [...] descrevi como o instinto sexual se compõe e os distúrbios que 
podem ocorrer, em seu desenvolvimento, na função da sexualidade. [...] A 

puberdade apenas concede aos genitais a primazia entre todas as outras zonas 

e fontes produtoras de prazer, assim forçando o erotismo a colocar-se a 

serviço da função reprodutora. Naturalmente esse processo pode sofrer certas 

inibições, e em muitas pessoas (que tendem a se tornar mais tarde pervertidas 

ou neuróticas) não se completa senão imperfeitamente. (FREUD, 

1996[1907], p. 123-125). 

 

Embora este modo de pensar pareça aristotélico: pareça legitimar apenas o que 

é regular e frequente, ele não estabelece um dualismo entre a perversão e a neurose.  

Em Escritores Criativos e Devaneio (1996[1908]), Freud retoma a ideia de que 

a patologia não tem nenhuma etiologia singular quando tomada em relação com a saúde. 

Este raciocínio ilustra a unificação dos campos de fenômenos própria à física galiléica.  

[...] os nossos pacientes nada nos revelam que não possamos também ouvir 

de pessoas saudáveis. (FREUD, 1996[1908], p. 137). 
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No texto Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade 

(1996[1908]), Freud reforça o mesmo raciocínio quando se refere à bissexualidade 

constitucional.  

[...] na analise dos psiconeuróticos, se evidencia de modo especialmente claro 

a pressuposta exigência de uma disposição bissexual inata ao homem. 
(FREUD, 1996[1908], p. 154). 

Por referir-se a uma só lei causal em trecho de Sobre as Teorias Sexuais das 

Crianças (1996[1908]) Freud ilustra o critério da unificação dos campos de fenômenos. 

A frequência e a regularidade não sendo requeridas, a dualidade dos termos 

normal/patológico pode vincular-se a um continuum ou de série de fenômenos 

referentes ao modo galiléico. A distinção que Freud estabelece entre os conceitos 

aludidos mostra apenas a primazia do critério da funcionalidade, ou seja, de conceitos 

genético-condicionais. Verificamos aí uma vitória sobre as classificações aristotélicas 

avaliatórias.  

Os neuróticos são muito semelhantes aos demais homens. Não se diferenciam 

acentuadamente das pessoas normais, e na infância não é fácil distingui-los 
dos que permanecerão sadios em sua vida posterior. [...] as neuroses de tais 

indivíduos não possuem um conteúdo mental especial e peculiar [...] eles 

adoecem devido aos mesmos complexos com que nós, as pessoas sadias, 

lutamos. A única diferença é que as sadias sabem superar esses complexos 

sem sofrer danos graves e visíveis na vida prática, enquanto nos casos 

nervosos a supressão dos complexos só obtém êxitos à custa de dispendiosas 

formações substitutivas, isto é, do ponto de vista pratico trata-se de um 

fracasso. (FREUD, 1996[1908], p. 192). 

Em Les Premiers Psychanalystes Minutes (I) de la Société Psychanalytique de 

Vienne (du 10/10/1906 au 03/06/1908 (1976) apud Delrieu (1997) encontramos, acerca 

das dualidades conceptuais saúde/doença e normal/patológico, critérios eminentemente 

galiléicos de legitimidade. Aqui, as dualidades são derivadas da mesma lei; as 

diferenciações a que Freud alude são essencialmente funcionais. 

A doença neurótica não é nitidamente separada da saúde, como prova o fato 

que para o acionamento da primeira é necessário a somação de causas 

diversas. (FREUD apud DELRIEU, 1997, p. 1246, tradução nossa).19 

Não há fronteira nítida entre doença e saúde. (FREUD apud DELRIEU, 

1997, p. 576, tradução nossa)20 

                                                             
19 Texto original: la maladie névrotique n’est pas nettement séparée de la santé, comme le prouve le fait 

que pour le déclenchement de la première il faut  la sommation de causes diverses. (Freud apud 

DELRIEU, 1997, p. 1246). 

20Il n’y a pas de frontière nette entre maladie et santé. (Freud, 1906 apud DELRIEU, 1997, p. 576).  
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Não há uma qualidade de diferença entre essa doença e a normalidade (isso 

deixa entender que a diferença é quantitativa) (FREUD apud DELRIEU, 

1997, p. 577, tradução nossa)21 

A doença se forma por uma gradação quantitativa e a saúde se recupera por 

meios quantitativos, por uma recuperação da energia psíquica empregada na 
manutenção do recalcamento (FREUD, apud DELRIEU, 1997, p.1246, 

tradução nossa)22 

A doença é também uma caracterização social; assim segundo que uma 

pessoa (ou um grupo) se saia bem ou não, ela será declarada paranoica ou 

neurótica (FREUD apud DELRIEU, 1997, p.577, tradução nossa)23 

A neurose tem sua origem na desproporção entre a predisposição 

constitucional do individuo e as exigências da civilização (FREUD apud 

DELRIEU, 1997, p.597, tradução nossa)24 

O recurso a critérios galiléicos aparece também no texto Analise de uma Fobia 

em um Menino de Cinco Anos (1996[1909]). Este ilustra os critérios de homogeneidade, 

assim como de continuidade entre os diversos fenômenos aludidos.  

Que não pode ser traçada qualquer linha nítida entre pessoas ‘neuróticas’ e 

‘normais’ – quer crianças ou adultos; que a nossa concepção de ‘doença’ é 

uma concepção puramente prática e uma questão de somação; que a 

disposição e as eventualidades da vida precisam combinar-se para que o 

limiar dessa somação seja ultrapassado e que, consequentemente, vários 

indivíduos estão passando constantemente da classe de pessoas saudáveis 

para a de pacientes neuróticos, enquanto um número bem menor também faz 

a viagem na direção oposta (FREUD, 1909[1996], p. 130). 

 

No pensamento galiléico, os conceitos valem enquanto genético-condicionais, 

pois o modo de pensar é essencialmente funcional. Assim, as diferenças entre os 

fenômenos são descritas unicamente por um critério quantitativo, ou seja, pelo quantum 

de forca capaz de provocar a transição entre fenômenos pertencentes a uma mesma 

série. No texto Cinco Lições de Psicanálise (1996[1910]), o aforisma próprio a esta 

perspectiva está muito bem expresso: nenhuma dicotomia, nenhum conceito de valor.  

                                                             
21 Il n’y a pas une qualité de différence entre la maladie et la normalité (ceci laisse entendre  que la 

différence est quantitative). (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 577).  

 
22 La maladie  se forme par une  gradation quantitative et la santé  se recouvre par des moyens  
quantitatifs, par une récupération de l’energie psychique employée au maintien du refoulement. (Freud 

apud DELRIEU, 1997, p.1246). 

 
23 La maladie est aussi une caractérisation sociale; ainsi selon qu’une personne (ou un groupe) réussit ou 

non, elle sera declare paranoiaque ou novatrice. (Freud apud DELRIEU, 1997, p.577). 

 
24 La névrose a son origine dans la disproportion entre la prédisposition constitutionelle  de l’individu et 

les exigences de la civilization (Freud apud DELRIEU, 1997, p.597). 
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Essa fixação da vida psíquica aos traumas patogênicos é um dos caracteres 

mais importantes da neurose e dos que tem maior significação prática. 

(FREUD, 1996[1910], p. 33). 

[...] se nossas elaborações oníricas noturnas mostram de um lado a maior 

semelhança externa e o mais intimo parentesco com as criações da alienação 
mental, são, de outro lado, compatíveis com a mais perfeita saúde na vida 

desperta. Não é nenhum paradoxo afirmar que quem fica admirado ante essas 

alucinações, delírios ou mudanças de caráter que podemos chamar ‘normais’, 

sem procurar explicá-los, não tem a menor probabilidade de compreender, 

senão como qualquer leigo as formações anormais dos estados psíquicos 

patológicos. (FREUD, 1996[1910], p. 47). 

O trabalho de análise necessário para o esclarecimento completo e cura 
definitiva de um caso mórbido não se detém nos episódios contemporâneos 

da doença; retrocede sempre, em qualquer hipótese, até a puberdade e a mais 

remota infância do doente, para só aí topar as impressões e acontecimentos 

determinantes da doença ulterior. [...] foram os desejos duradouros e 

reprimidos da infância que emprestaram á formação dos sintomas a força sem 

a qual teria decorrido normalmente a reação contra traumatismos posteriores. 

(FREUD, 1996[1910], p. 53). 

Um princípio de patologia geral afirma que todo processo evolutivo traz em 
si os germes de uma disposição patológica e pode ser inibido ou retardado ou 

desenvolver-se incompletamente. Isto vale para o tão complicado 

desenvolvimento da função sexual que em todos os indivíduos se desenrola 

sem incidentes que deixem após de se ou anormalidade ou disposições a 

doenças futuras por meio de uma regressão. Pode suceder que nem todos os 

impulsos parciais se sujeitem á soberania da zona genital; o que ficou 

independente estabelece o que chamamos perversão e pode substituir a 

finalidade sexual normal pela sua própria. [...] acontece frequentemente que o 

auto-erotismo não seja completamente superado, como testemunham as 

multiformes perturbações aparecidas depois. A equivalência primitiva dos 

sexos como objeto sexual pode conservar-se, e disso se originará no adulto 
uma tendência homossexual, capaz de chegar em certas circunstancias até a 

da homossexualidade exclusiva. Esta série de distúrbios corresponde a 

entraves diretos no desenvolvimento da função sexual; abrange as perversões 

e o nada raro infantilismo geral da vida sexual.  (FREUD, 1996[1910], p. 56-

57). 

[...] os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de 

adaptação interna lhes falta na realidade a satisfação das necessidades 

sexuais. Observamos que então se refugia na moléstia, para com o auxilio 
dela encontrar uma satisfação substitutiva. Reconhecemos que os sintomas 

mórbidos contem certa parcela da atividade sexual do individuo ou sua vida 

sexual inteira. No distanciar da realidade reconhecemos também a tendência 

principal e ao mesmo tempo o dano capital do estado patológico. (FREUD, 

1996[1910], p. 60). 

Quanto mais profundamente penetrar-lhes a patogênese das afecções 

nervosas, mas claramente verão os liames entre as neuroses e outras 

produções da vida mental do homem, ainda as mais altamente apreciadas. 
(FREUD, 1996[1910], p. 60). 

Conforme as circunstancias de quantidade e da proporção entre as forças em 

choque, será o resultado da luta a saúde, a neurose ou a sublimação 

compensadora. (FREUD, 1996[1910], p. 61).  

O pensamento galiléico também se faz predominante nos textos: Leonardo da 

Vinci e uma Lembrança de sua Infância (1996[1910]), A Concepção Psicanalítica da 
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Perturbação Psicogênica da Visão (1996[1910]) e Prefácio a Psycho-Analysis: Essais 

in the Field of Psycho-Analysis, de Sandor Ferenczi (1996[1910]). De fato, não há aí o 

emprego de conceitos avaliatórios em relação à diferença entre normalidade e patologia. 

Freud diminui então a hiato entre os aludidos fenômenos, na medida em que não mede o 

valor de seus produtos pelas aparências perceptuais imediatas.  

Não mais consideramos que a saúde e a doença, ou que os normais e os 

neuróticos se diferenciem tanto um dos outros e que traços neuróticos devem 

necessariamente ser tomado como sendo prova de uma inferioridade geral. 

[...] os sintomas neuróticos são estruturas que funcionam como substitutos 

para algumas consequências de repressão, à qual devemos submeter-nos no 

curso de nosso desenvolvimento, desde a criança ao ser humano civilizado. 

[...] todos nós produzimos essas estruturas substitutivas e que somente o seu 
número, intensidade e distribuição nos poderá justificar na utilização do 

conceito pratico de doença e inferir a presença de uma inferioridade 

constitucional. (FREUD, 1996[1910], p. 136). 

[...] as condições patológicas da neurose se relacionam como nossa vida 

psíquica em geral. [...] este principio não pode deixar de provocar 

consequências patológicas, caso os dois instintos fundamentais estejam 

desunidos e caso o ego mantenha a repressão do instinto sexual componente 

em questão. (FREUD, 1996[1910], p.225). 

A investigação psicanalítica das neuroses (as varias formas de doenças 

nervosas com causação mental) empenhou-se em estabelecer sua conexão 

com a vida instintual e as restrições a ela impostas pelas exigências da 

civilização, com as atividades do individuo normal em fantasias e sonhos, e 

com as criações da mente popular no campo das religiões, dos mitos e dos 

contos de fadas. (FREUD, 1996[1910], p. 231). 

Em Les Premiers Psychanalystes Minutes (II) de la Société Psychanalytique de 

Vienne  (du 7-10-1908 au 15-6-1910) (1978) apud Delrieu (1997), constatamos o uso 

constante de conceitos genéticos-condicionais concernentes ao modo de pensar 

galiléico. Ilustra esta situação o emprego por Freud de um conceito prático de doença. 

Nestes dois grupos de conceitos, os fenômenos são compreendidos em sua 

particularidade, ou seja, singularidade concreta. Como a ideia de unificação dos campos 

permitiu conceber, em termos de continuidade, as propriedades que compõem os 

eventos relatados, não há nenhum recurso a dualismos. Nesta perspectiva, as relações 

entre saúde e doença apenas podem ser pensadas do ponto de vista prático-funcional; o 

recurso à quantificação funciona como dispositivo a uma só mesma causação ou lei.  

Nós podemos estar curados de um ponto de vista prático (casar-se, trabalhar), 

não de um ponto de vista teórico (Freud apud Delrieu, 1997, p. 1246, 

tradução nossa)
25

.   

                                                             
25 Texto original: on peut être guéri d’um point de vue pratique (se marier, travailler) ne le pas l’être d’um 

point de vue théorique (Freud apud Delrieu, 1997, p. 1246). 
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Todas as neuroses e psicoses têm a mesma etiologia e têm sua origem nos 

problemas análogos das mesmas pulsões. A diversidade de suas formas 

provém do fato que elas recorrem á mecanismos de defesas diferentes (Freud 

apud DELRIEU, 1997, p. 573, tradução nossa)26.  

As neuroses não podem se explicar por uma só noção, mas somente por um 
conjunto de opostos (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 603)27.  

A distinção de princípio entre indivíduo normal e individuo neurótico parece 

fundamentalmente contestada (FREUD apud DELRIEU, 1997, p. 788, 

tradução nossa)28. 

No texto Notas Psicanalíticas Sobre um Relato Autobiográfico de um Caso de 

Paranóia (Dementia Paranoides) (1996[1911]), Freud se utiliza demasiadamente dos 

termos doença, doente e anormalidade, moléstia e distúrbio para descrever Schreber. 

Trata-se de um fato que nos faz pensar em conceitos valorativos próprios ao modo 

aristotélico de pensamento. Não obstante, a perspectiva galiléica triunfa quando ele 

tenta buscar a natureza da paranóia, em momentos do desenvolvimento psicossexual 

comum a todos. Referimo-nos aqui à passagem pelo narcisismo, investimento libidinal 

no próprio corpo, como tributária da suposição da existência do desejo homossexual em 

todos. Desta maneira, o que é patológico na paranóia, não é a atenção à fenomenalidade 

imediata do delírio. Tal caracterizaria um modo aristotélico de entendimento, uma vez 

que uma essência da paranoia estaria sendo determinada unicamente por seus caracteres 

manifestos. Com efeito, o problemático situa-se no mecanismo usado pelo sujeito para 

lidar com esta fantasia homossexual, que, em si, não lhe é exclusiva. É na fixação do 

sujeito neste período posterior ao auto-erotimo e, consequentemente, na dificuldade em 

deslocar sua libido para objetos externos a si, que devemos pensar a especificidade da 

paranóia.  

[...] a base da moléstia de Schreber foi a irrupção de um impulso 

homossexual. (FREUD, 1996[1911], p. 54). 

Falando de uma forma geral, todo ser humano oscila, ao longo da vida, entre 

sentimentos heterossexuais e homossexuais e qualquer frustração ou 

desapontamento numa das direções pode impulsioná-lo para outra. (FREUD, 

1996[1911], p. 55). 

                                                             
26 Texto original: toutes les névroses et psychoses ont la même étiologie et ont leur origine dans des 

troubles  analogues  des memes pulsions. La diversité de leurs  formes  provient du fait qu’elles recourent 
à des mécanismes de défense diferentes.(Freud apud DELRIEU, 1997, p. 573).  

 
27

 Texto original:Les nevroses ne peuvent pas s’expliquer par une seule motion, mais seulement par um 

couple d’opposés (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 603).  

 
28 Texto original: La distinction de príncipe entre individu normal et individu  névrosé semble 

fondamentalement contestable (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 788).  
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Estivemos até aqui lidando com o complexo paterno, elemento dominante no 

caso de Schreber, e com a fantasia de desejos em torno da qual a doença se 

centralizou. Mas, em tudo isso, nada existe de característico da enfermidade 

conhecida como paranóia, nada que não possa ser encontrado [...] em outros 

tipos de neuroses. O caráter distintivo da paranóia deve ser procurar alhures, 

a saber, na forma específica assumida pelos sintomas. [...] esta é determinada, 

não pela natureza dos próprios complexos, mas pelo mecanismo mediante o 

qual os sintomas são formados ou a repressão é ocasionada. [...] paranóico na 

doença foi o fato de o paciente, para repelir uma fantasia de desejo 
homossexual, ter reagido precisamente como delírios de perseguição desta 

espécie. [...] somos, na realidade, levados pela experiência a atribuir às 

fantasias de desejo homossexuais uma relação íntima (talvez invariável) com 

essa forma de enfermidade.  (FREUD, 1996[1911], p. 67). 

[...] o conhecimento dos processos psicológicos, que graças à psicanálise, 

hoje possuímos, já nos permite compreender o papel desempenhado por um 

desejo homossexual no desenvolvimento da paranóia. Pesquisas recentes 
dirigiram nossa atenção para um estádio do desenvolvimento da libido, entre 

o auto-erotismo e o amor objetal. Este estádio recebeu o nome de narcisismo. 

O que acontece é o seguinte: chega uma ocasião, no desenvolvimento do 

individuo, em que ele reúne seus instintos sexuais (que até aqui haviam 

estado empenhados em atividades auto-eróticas), a fim de conseguir um 

objeto amoroso; e começa por tomar a si próprio, seu próprio corpo como 

objeto amoroso, sendo apenas subsequentemente que passa daí para a escolha 

de alguma outra pessoa que não ele mesmo, como objeto. Essa fase 

equidistante entre o auto-erotismo e o amor objetal pode, talvez, ser 

indispensável normalmente; mas parece que muitas pessoas se demoram por 

tempo inusitadamente longo nesse estado longo e que muitas de suas 

características são por elas transportadas para os estádios posteriores de seu 
desenvolvimento.  (FREUD, 1996[1911], p. 68-69). 

No texto Tipos de Desencadeamento da Neurose (1996[1912]), Freud denuncia 

a impropriedade de delimitação do que seriam as “causas da doença”. Se tal fosse 

possível, Freud teria que apelar inevitavelmente para critérios histórico-geográficos que, 

em sua essência, são produtores de antíteses avaliatórias. É impertinente, portanto 

recorrer à realidade em questão, aos dados temporais, antropomórficos: a frustração, a 

fixação ou, ainda, a inibição do desenvolvimento, para efetuar um desvelamento do 

fator precipitante da neurose. Estes elementos não sendo exclusivos da neurose, estão 

também em todas as pessoas. A perspectiva galiléica é encimada aí. Com efeito, é 

galiléica a concepção de Freud sobre a causalidade da neurose manifesta, os destinos da 

libido em suas relações com seus objetos de investimento. Concomitantemente, o fato 

de não fazer equivaler saúde a uma norma especifica, afasta-o de concepções descritivas 

aristotélicas. Freud prioriza aí, numa expressão galiléica, uma conceituação funcional, 

em que são consideradas a relatividade e a singularidade concernentes à relação não fixa 

entre investimento libidinal e objeto investido. 

Nas páginas que se seguem, descreverei, com bases em impressões 

alcançadas empiricamente, as mudanças que as condições têm de 

experimentar a fim de ocasionar a irrupção de uma doença neurótica numa 

pessoa com disposição a essa. Tratarei assim da questão dos fatores 
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precipitantes das enfermidades e pouco terei a dizer sobre suas formas. [...] as 

mudanças a serem enumeradas referem-se exclusivamente à libido do 

indivíduo, pois a psicanálise nos ensinou que são as vicissitudes da libido que 

decidem em favor da saúde ou da moléstia neurótica. [...] a disposição 

neurótica reside na história do desenvolvimento da libido, e a remontar os 

fatores operantes nesse desenvolvimento a variedade inatas de constituição 

sexual e a influencias do mundo externo experimentadas na primeira infância 

(FREUD, 1996[1912], p. 249). 

[...] fase de saúde – isto é, uma fase de capacidade de realização e fruição que 

é geralmente ilimitada. (FREUD, 1996[1912], p. 253). 

Vemos cair enfermas pessoas que ate então haviam sido sadias, que não se 

defrontaram com nenhuma experiência nova e cuja relação com o mundo 
externo não sofreu alteração, de maneira que o desencadeamento de sua 

moléstia inevitavelmente da a impressão de espontaneidade. [...] uma 

mudança realizou-se neles [...]. a quantidade de libido em sua economia 

mental experimentou um aumento que em si é suficiente para perturbar o 

equilíbrio da saúde e estabelecer as condições necessárias para uma neurose. 

[...] O represamento da libido é um fator primário; ele se torna patogênico em 

consequência de uma frustração relativa procedente do mundo externo [...]. 

(FREUD, 1996[1912], p. 253). 

[...] o fator quantitativo não deve ser negligenciado em qualquer consideração 

das causas precipitantes da doença. Todos os outros fatores – frustração, 

fixação, inibição do desenvolvimento – permanecem ineficientes, a menos 

que afetem determinada quantidade de libido e ocasionem um razoável 

represamento desta. [...] não podemos medir esta quantidade de libido que 

nos parece indispensável para um efeito patogênico; só podemos postulá-la 

após a moléstia resultante haver começado. [...] não se trata de uma 

quantidade absoluta, mas da relação entre a cota de libido em operação e a 

quantidade de libido com que o ego individual é capaz de lidar – isto é, de 

manter sob tensão, sublimar ou empregar diretamente. (FREUD, 1996[1912], 

p. 254).  

A importância na causação de doenças que deve ser atribuída à quantidade de 

libido acha-se em concordância satisfatória com [...] a tese de que as neuroses 

derivam do conflito entre o ego e a libido e [...] de que não existe distinção 

qualitativa entre os determinantes da saúde e as da neurose, e que, pelo 

contrario, as pessoas sadias tem de avir-se com as mesmas tarefas de 

dominação  de sua libido – simplesmente saíram-se melhor nelas. (FREUD, 

1996[1912], p. 254). 

[...] o conjunto de pacientes [...] nem um só deles constitui exemplo puro de 

qualquer dos quatro tipos de desencadeamento. Em cada um, antes, encontro 

uma parte de frustração operando lado a lado com uma parte da incapacidade 

a adaptar-se as exigências da realidade; a inibição do desenvolvimento, que 

coincide, naturalmente, com a inflexibilidade das fixações, tem de ser levado 

em conta em todos eles e, como já disse, a importância da quantidade de 

libido nunca deve ser desprezada. [...] a formação desses quatro tipos não 

pode reivindicar qualquer valor teórico elevado; eles são simplesmente 

modos diferentes de estabelecer uma constelação patogênica especifica na 
economia mental – a saber, o represamento da libido, que o ego não pode 

desviar sem danos com os meios a sua disposição. Mas esta situação em si 

apenas se torna patogênica em resultado de um fator quantitativo; ela não 

chega como novidade a vida mental e não é criado pelo impacto daquilo que 

se denomina ‘causa da doença’. (FREUD, 1996[1912], p. 254-55). 

A patologia não poderia fazer justiça ao problema dos fatores precipitantes 

nas neuroses enquanto estivesse simplesmente preocupada em decidir se 
estas afecções eram de natureza ‘endógena’ ou ‘exógena’. [...] Se, contudo, 
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buscasse enfatizar a individualidade peculiar do sujeito como sendo o fator 

decisivo essencial entre a doença e a saúde, estaria obrigada a tolerar a 

ressalva de que pessoas que possuem esta peculiaridade podem permanecer 

sadias indefinidamente, enquanto são capazes de mantê-la. A psicanálise 

alertou-nos de que devemos abandonar o contraste infrutífero entre fatores 

externos e internos, entre experiência e constituição, e ensinou-nos que 

invariavelmente encontramos a causa do desencadeamento da enfermidade 

neurótica numa situação psíquica especifica que pode ser ocasionada de 

varias maneiras.  (FREUD, 1996[1912], p. 255). 

Nos textos Sobre a Psicanálise (1996[1913]) e A Disposição à Neurose 

Obsessiva: Uma contribuição ao problema da escolha da neurose (1996[1913]), o 

procedimento galiléico é mantido. Evidenciamos nestes uma homogeneização entre as 

dualidades conceptuais saúde e doença/normal e patológico justamente, por serem 

tratadas a partir das relações internas que mantem entre si. De fato, os fenômenos em 

questão possuem as mesmas leis de funcionamento.   

O reconhecimento da presença simultânea dos três fatores de ‘infantilismo’, 

‘sexualidade’ e ‘repressão’ constitui a principal característica da teoria 

psicanalítica e assinala sua distinção de outras visões da vida mental 

patológica.  Ao mesmo tempo, a psicanálise demonstrou que não existe 

diferença fundamental, mas apenas de grau, entre a vida mental das pessoas 

normais, dos neuróticos e dos psicóticos. Uma pessoa normal tem de passar 

pelas mesmas repressões e lutar com as mesmas estruturas substitutas; a 

única diferença é que ela lida com estes acontecimentos com menos 

dificuldade e mais sucesso (FREUD, 1996[1913], p.227 ).  

O problema de saber por que e como uma pessoa pode ficar doente de uma 

neurose acha-se certamente entre aqueles aos quais a psicanalise deveria 

oferecer uma solução, mas provavelmente será preciso encontrar primeiro 

solução para outro problema, mais restrito – a saber, porque é que esta ou 

aquela pessoa tem de cair enferma de uma neurose especifica e de nenhuma 

outra. Este é o problema da ‘escolha da neurose’. [...] dividimos os 

determinantes patogênicos que estão envolvidos nas neuroses em aqueles que 
uma pessoa traz consigo, para a sua vida, e aqueles que a vida lhe traz – o 

constitucional e o acidental – mediante cuja operação combinada, somente, o 

determinante patógeno é via de regra estabelecido. [...] os motivos para 

determinar a escolha da neurose são inteiramente do primeiro tipo – isto é, 

que eles têm caráter de disposições e são independentes de experiências que 

operam patogenicamente. [...] as funções psíquicas envolvidas – sobretudo a 

função sexual, mas também varias importantes funções do ego – tem de 

passar por um longo e complicado desenvolvimento, antes de chegar ao 

estado característico do adulto normal. [...] estes desenvolvimentos não são 

sempre tão serenamente realizados que a função total atravesse essa 

modificação regular progressiva. Onde quer que uma parte dela se apegue a 

um estádio anterior resulta o que se chama ‘ponto de fixação’, para o qual a 
função pode regredir se o individuo ficar doente devido a alguma perturbação 

externa. [...] nossas disposições são inibições do desenvolvimento (FREUD, 

1996[1913], p. 341-2). 

No texto O Interesse Científico da Psicanálise (1996[1913]) constatamos uma 

unificação dos campos dos fenômenos; não valem aí as dicotomias lógicas nem 

antíteses conceptuais; os conceitos valorativos não são considerados como critérios de 



86 
 

legitimidade. Freud refere os pares das dualidades seja a uma dialética, seja série de 

fenômenos em relação.  

[...] a psicanálise demonstrou que as hipóteses da atividade mental 

inconsciente da censura e repressão e da deformação e substituição, às quais 

chegamos a partir do estudo dos fenômenos normais, também nos permitem 

uma primeira compreensão de um certo número de fenômenos patológicos. 

[...] fenômenos patológicos que até aqui se acreditou exigirem explicações 

fisiológicas são na realidade atos psíquicos, e a demonstração de que os 

processos que conduzem a consequências anormais podem ser atribuídos a 

forças motivadoras de origem psíquica. (FREUD, 1996[1913], p. 175). 

As formas mais heterogêneas de distúrbio mental se revelam como sendo 

resultado de processos basicamente idênticos e que podem ser 

compreendidos e descritos através de conceitos psicológicos [...]. Os 

processos acessórios de condensação e de deslocamento, tão familiares a nós 

nos sonhos, podem também ser encontrados em toda parte (FREUD, 

1996[1913], p. 177). 

[...] a psicanalise não hesita em atribuir aos processos emocionais a primazia 

na vida mental, e revela nas pessoas normais uma inesperada quantidade de 

perturbações afetivas e de ofuscamento do intelecto numa frequência que não 

é inferior verificada em pessoas doentes. (FREUD, 1996[1913], p. 177).  

A sexualidade normal dos adultos surge da sexualidade infantil através de 

uma série de desenvolvimentos, combinações, divisões e repressões que 

dificilmente se completam com perfeição ideal, deixando consequentemente 

em seu rastro disposições a uma regressão da função, sob a forma de doença. 
(FREUD, 1996[1913], p. 183). 

Casos [...] em que os interesses desses impulsos sexuais deixam de coincidir 

com a autopreservação do individuo parecem realmente ser apresentados pelo 

grupo das doenças neuróticas, porque a formula final que a psicanalise 

chegou quanto á natureza das neuroses é um conflito entre os instintos 

sexuais e os instintos que sustentam o ego. As neuroses representam uma 

dominação mais ou menos parcial do ego pela sexualidade, depois de terem 
falhado os esforços do ego para reprimi-la.  (FREUD, 1996[1913], p. 184).  

A intensidade com que os resíduos da infância ainda se acham presentes na 

mente nos é mostrada pelo grau de disposição para a doença; essa disposição 

pode, por conseguinte, ser encarada como expressão de uma inibição do 

desenvolvimento. (FREUD, 1996[1913], p. 186).  

Nos textos metapsicológicos À Guisa de Introdução ao Narcisismo 

(2004[1914]), Pulsões e Destinos da Pulsão (2004[1915]) e O Inconsciente 

(2006[1915]), Freud atribui o ponto de vista econômico a sua teoria etiológica da 

neurose; ele conecta esta ao quantum de investimento e deslocamento da libido entre o 

Eu e os objetos externos. Esta crescente quantificação, referenciada pelo modo de 

pensar galiléico possibilita o avanço do conhecimento acerca das entidades clínicas 

neurose, psicose e perversão, e das possíveis diferenças que venham a existir entre elas. 

Ora, Uma vez que a legitimidade destas deixa de estar atrelada à regularidade de seus 
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conteúdos manifestos torna-se possível a descoberta de que elas obedecem a uma só 

mesma lei.  

[...] nas neuroses de transferência o mecanismo do adoecimento e da 

formação de sintomas – a passagem da introversão para a regressão – se 

vincula a uma represamento da libido objetal, e analogamente podemos 

imaginar que também nos fenômenos da hipocondria e da parafrenia ocorra 

um represamento da libido do Eu. (FREUD, 2004[1914], p. 105).  

Um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas, no final, precisamos 

começar a amar para não adoecer, e iremos adoecer se, em consequência de 
impedimentos, não pudermos amar. (FREUD, 2004[1914], p. 106).  

[...] quando há uma aderência [Bindung] particularmente estreita da pulsão ao 

objeto, utilizamos o termo fixação [Fixierung] para designá-la. Essa fixação 

ocorre com frequência em períodos muito iniciais do desenvolvimento da 

pulsão, opõe-se tão intensamente a separação entre pulsão e objeto e põe fim 

a mobilidade da pulsão. (FREUD, 2004[1915], p. 149).  

Uma parte das pulsões sexuais permanece por toda a vida abrigada nas 

pulsões do eu, emprestando-lhes componentes libidinais que passam 

despercebidos durante o funcionamento normal das pulsões do Eu, e só se 

revelam de modo inequívoco quando do adoecimento. (FREUD, 2004[1915], 

p. 151). 

Tanto em pessoas sadias quanto em doentes ocorrem com frequência atos 

psíquicos que, para serem explicados, pressupõem a existência de outros atos 

para os quais, no entanto, a consciência não fornece evidências. E estamos 

nos referindo aqui não apenas aos atos falhos e aos sonhos das pessoas 

sadias, mas a todos os chamados sintomas psíquicos e manifestações 

obsessivas nos doentes (FREUD, 2006[1915], p. 19-20).  

[...] enquanto o sistema Cs estiver controlando a afetividade e a motricidade, 

poderemos designar o estado psíquico do individuo como normal. [...] 
Quando se entende a função que o sistema Cs (Pcs) tem para as vias de 

acesso à liberação de afetos e à ação, também fica mais claro o papel da idéia 

substitutiva na formação da doença. (FREUD, 2006[1915], p. 30). 

[...] a característica do estar doente reside no fato de que na psique do doente 

ocorre uma total divergência entre os diversos anseios da pessoa, bem como 

uma cisão absoluta entre os dois sistemas. (FREUD, 2006[1915], p. 43). 

No texto Um Caso de Paranóia que Contraria a Teoria Psicanalítica da 

Doença (1996[1915]), Freud retoma sua teorização energética acerca da etiologia da 

neurose. O  modo de pensar galiléico inviabiliza a idealização de uma só norma.  

[...] uma ‘inércia psíquica’, peculiar, que se opõe à modificação e ao 

progresso, é a precondição fundamental da neurose. Essa inércia é realmente 
muito peculiar, não é geral, e sim altamente especializada; não é sequer todo-

poderosa dentro de seu próprio campo, mas luta contra tendências no sentido 

do progresso e da recuperação, que permanecem ativas mesmo depois da 

formação de sintomas neuróticos. Se procurarmos o ponto de partida dessa 

inercia especial, descobriremos que é a manifestação de vínculos muito 

antigos – vínculos difíceis de serem desfeitos – entre instintos e impressões e 

os objetos envolvidos nessas impressões. Esses vínculos tem o efeito de 

paralisar o desenvolvimento dos instintos em causa. Ou, em outras palavras, 

essa ‘inércia psíquica’ especializada é apenas uma expressão diferente, 
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embora dificilmente melhor, daquilo que em psicanálise estamos habituados a 

denominar de ‘fixação’. (FREUD, 1996[1915], p. 279). 

Os trechos seguintes foram colhidos de algumas das correspondências de Freud 

trocadas com Ferenczi, Abraham e Binswanger, respectivamente. Podemos observar 

neles uma clara expressão galiléica quando do emprego da quantificação para a 

legitimação das dualidades conceptuais saúde/doença e normal/patológico. O fato de 

Freud determinar a escolha entre neurose, normalidade ou psicoses mediante os 

caminhos percorridos pela libido, torna homogêneas e fluidas suas propriedades.  

Na discussão espinhosa da escolha da neurose, vocês fazem depender o 

conteúdo da fase de desenvolvimento da libido. Nós podemos dizer isso? É 

verdadeiramente o conteúdo? Todas as vezes, é certamente o modo de 

erotismo, se é isso que vocês querem dizer.  (Freud, 1913 apud DELRIEU, 
1997, p.574, tradução nossa)

29
.  

Para a maioria das pessoas normais também, o objeto é uma realização de 

desejo bissexual e existe um deslocamento contínuo do homem sobre a 

mulher e vice versa (Freud, 1913 apud DELRIEU, 1997, p.788, tradução 

nossa)30.  

Em referência ao destino e á regressão da libido, Freud, escreve: ‘O erotismo 

anal, o complexo de castração, etc., são fontes de excitação, e, a esse titulo, 

elas fazem parte de toda síndrome patológica’(Freud, 1915 apud DELRIEU, 

1997, p.574, tradução nossa)31.  

Em Les Premiers Psychanalystes Minutes (IV) de la Société Psychanalytique 

de Vienne  (du 3-1-1912 au 12-5-1915) (1983) apud Delrieu (1997), Freud emprega o 

critério galiléico da unificação dos campos saúde/doença e normal/patológico. Como 

não há aí o emprego de dicotomias lógicas e conceitos valorativos, podemos dizer que 

Freud concebeu uma interrelação entre os pares de opostos. 

A questão de saber se ela /a criança/ se vira para a atividade ou para a 
passividade parece depender da disposição primaria bissexual; isso é 

                                                             
29 Texto original: Dans la discussion épineuse du choix de la nevrose, vous faites dépendre le contenu de 

la phase du développement de la libido. Peut-on dire cela? Est-ce vraiment le contenu? Toutefois, c’est 

certainement le mode d’erotisme, si c’est ce que vous voulez dire. (Freud, 1913 apud DELRIEU, 1997, 

p.574) 
 
30 Texto original: Pour la plupart des gens normaux aussi, l’objet est une realization de désir bisexuelle 

[...] il existe un déplacement continuel de l’homme sur la femme et vice versa (Freud, 1913 apud 

DELRIEU, 1997, p.788) 

 
31 Texto original: En référence au devenir et à la regression de la libido, Freud, écrit: “L’érotisme anal, le 

complexe de castration, etc., sont des sources d’excitation ubiquitaires, et, à ce titre, elles  font partie de 

tout syndrome pathologique (Freud, 1915 apud DELRIEU, 1997, p.574) 
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determinante para o resultado da neurose ou da perversão (Freud apud 

DELRIEU, 1997, p. 574, tradução nossa)32.   

Se nós reintroduzimos o conceito de dissociação e de síntese, nós 

renunciamos a nossa psicologia do inconsciente, a qual situa a origem desses 

fenômenos na interação viva de forças psíquicas. Os opostos terminam por si 
unir – eles fazem o sintoma que emanou da origem de sua separação (Freud 

apud DELRIEU, 1997, p. 580, tradução nossa)33.  

Freud retoma a referência galiléica no texto Conferências Introdutórias sobre 

Psicanálise (Parte III) (1996[1916-1917]). Tal concerne a seu entendimento sobre a 

neurose. Sabemos que seu monismo epistemológico – a lei de que todos e quaisquer  

fenômenos são regidos pelo inconsciente –, produz a concepção de eventos em séries ou 

transições cada vez mais fluidas, em vez de dicotomias avaliatórias. Com efeito, suas 

construções teóricas sobre o aparelho psíquico estão incluídas enquanto leis de validade 

geral, assim como a passagem pelo Édipo em sua relação com a vivência da castração. 

Assim, as categorias saúde/doença e normal/patológico devem ser concebidas como 

dualidades. Sua pertinência conceitual se funda justamente nas relações de similaridade 

e complementariedade que estabelecem. Freud insiste, então, em afirmar que a patologia 

não revela, essencialmente, nenhum elemento inédito que não possa ser vislumbrado na 

normalidade. Consequentemente, seu fator etiológico se encontra nas distribuições 

libidinais, que por não poderem ser quantificadas no sentido mediano e estatístico, 

impõem uma consideração do singular. Esta última se refere ao modo como se deram as 

fixações e deslocamentos pulsionais próprios do desenvolvimento psicossexual.  

Tudo aquilo que uma pessoa sadia exige como condição necessária para 

dormir, pode, contudo, ser compreendido racionalmente e, no caso de 

circunstâncias externas exigirem uma mudança, a pessoa cede com 

facilidade, sem perda de tempo. Um ritual patológico, porém, é inflexível e 

insiste em ser levado a cabo, mesmo à custa de grandes sacrifícios [...]. 

Parece divergir do normal apenas por uma exagerada meticulosidade 

(FREUD, 1996[1916-1917], p. 272). 

 

[...] todos os sintomas de toda doença neurótica [...] constituem derivados de 
processos inconscientes. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 286).  

 

[...] uma concepção do aparelho mental, conforme esta que aqui proponho 

para explicar os sintomas neuróticos, deve necessariamente exigir uma 

                                                             
32

 Texto original: La question de savoir s’il /l’enfant/ se tourne vers l’activité ou la passivité semble 

dépendre de la disposition primaire bisexuelle; cela est déterminant pour l’aboutissement à la nevrose ou 

à la perversion (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 574).   

 
33 Texto original: Si nous réintroduisons le concept de dissociation et de synthèse, nous renonçons à notre 

psychologie de l’inconscient, laquelle situe l’origine de ces phénomènes dans l’interaction vivante de 

forces  psychiques. Les opposés finissent par s’unir – ils  le font dans le symptome, qui a émané à 

l’origine de leur séparation. (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 580).   
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validade geral e dar-nos informações também a respeito do funcionamento 

normal. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 303).  

 

Cai sob o domínio do complexo de castração, assumindo uma forma que 

desempenhará um grande papel na construção do seu caráter se permanecer 

normal, na sua neurose se adoecer e em sua resistência, se vier a se tratar 

analiticamente. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 322). 

Um ou outro tração de perversão raramente estará ausente da vida sexual das 

pessoas normais. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 326). 

As pessoas que são normais, atualmente, percorreram um caminho evolutivo 

que passou pelas perversões e catexias objetais do complexo de édipo, que 

este é o caminho do desenvolvimento normal e que os neuróticos 
simplesmente nos mostram, de forma ampliada e grosseira, aquilo que a 

analise dos sonhos nos revela também em pessoas sadias. E esta é uma das 

razoes porque abordei o estudo dos sonhos antes do estudo dos sintomas 

neuróticos. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 342). 

[...] há muitíssimas maneiras de suportar a privação de satisfação libidinal, 

sem adoecer em consequência da privação. [...] os impulsos instituais 

sexuais, em particular, são extraordinariamente plásticos. [...] A 

deslocabilidade e a facilidade de aceitar um substituto deve atuar 
poderosamente contra o efeito patogênico da frustração. (FREUD, 

1996[1916-1917], p. 348-349).   

Há um limite à quantidade de libido não satisfeita que os seres humanos 

podem suportar. A plasticidade ou livre mobilidade da libido não se mantem 

absolutamente preservada em todas as pessoas. [...] isso faz com que a 

satisfação da pessoa dependa da obtenção de apenas um numero muito 

reduzido de fins e de objetos.  (FREUD, 1996[1916-1917], p. 349).  

São as neuroses doenças exógenas ou endógenas? São elas o resultado 

inevitável de determinada constituição, ou são produto de determinadas 

experiências de vida prejudiciais (traumáticas)? Mais particularmente, são 

elas causadas pela fixação da libido (e pelos outros aspectos da constituição 

sexual) ou pela pressão da frustração? [...] os casos de doença neurótica 

enquadram-se numa série, dentro da qual os dois fatores – constituição sexual 

e experiência, ou, se preferirem, fixação da libido e frustração – estão 

representados de tal modo que, quando um dos fatores é mais forte, o outro o 
é menos. Em um dos limites da série estão os casos extremos dos quais os 

senhores poderia dizer convictamente: essas pessoas, em consequência do 

singular desenvolvimento de sua libido, teriam adoecido de qualquer 

maneira, quaisquer que tivesse sido suas experiências e por mais que suas 

vidas tivessem sido protegidas. No outro limite da série, estão os casos que, 

pelo contrário,  os senhores deveriam supor tivessem certamente escapado de 

adoecer,  se suas vidas não os tivesse conduzido a esta ou àquela situação; 

nos casos intermediários da série, um maior ou menor grau de predisposição 

na constituição sexual se combina com um grau menor ou maior de 

experiências nocivas na vida das pessoas. Sua constituição sexual não as teria 

levado à neurose, se não tivessem tido essas experiências, e essas 

experiências não teriam tido um efeito traumático sobre tais pessoas, se sua 
libido tivesse sido disposta de outra forma. Nessa serie posso, cm certeza, 

admitir uma preponderância; porém admitir isto também depende de saber 

até onde os senhores resolvem ampliar as fronteiras da doença neurótica. 

(FREUD, 1996[1916-1917], p. 350-51).  

Os sintomas – e naturalmente estamos tratando agora de sintomas psíquicos 

(ou psicogênicos) e de doença psíquica – são atos prejudiciais, ou pelo 

menos, inúteis à vida da pessoa, que por vez, deles se queixa como sendo 
indesejados e causadores de desprazer e sofrimento. O principal dano que 
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causam reside no dispêndio mental que acarretam e no dispêndio adicional 

que se torna necessário para se lutar contra eles. Onde existe extensa 

formação de sintomas, esses dois tipos de dispêndio podem resultar em 

extraordinário empobrecimento da pessoa no que se refere à energia mental 

que lhe permanece disponível e, com isso, na paralisação da pessoa para 

todas as tarefas importantes da vida. Como esse resultado depende 

principalmente da quantidade de energia que assim é absorvida, os senhores 

verão facilmente que ‘ser doente’ é, em essência, um conceito prático 

(FREUD, 1996[1916-1917], p. 361). 

A libido dos neuróticos está ligada a suas experiências sexuais infantis. 

Assim, ela confere a essas experiências uma dimensão de grande importância 

para a vida e a doença dos seres humanos. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 

365). 

Não basta uma análise puramente qualitativa dos determinantes etiológicos. 

Ou, expressando-o de outra maneira, é insuficiente uma visão simplesmente 

dinâmica desses processos mentais, requer-se também uma linha de 

abordagem econômica.  (FREUD, 1996[1916-1917], p. 376). 

[...] a significação patogênica dos fatores constituintes deve ser avaliada em 

relação ao quanto mais de um instinto parcial, do que de outro, esta presente 

na disposição herdada. Pode-se mesmo supor que a disposição de todos os 
seres humanos é qualitativamente semelhante e apenas difere em virtude 

dessas condições quantitativas. O fator quantitativo não é menos decisivo no 

que respeita à capacidade de resistência à doença neurótica. É uma questão de 

saber que quota de libido não utilizada uma pessoa é capaz de manter em 

suspensão, e uma questão do tamanho da fração de libido que a pessoa é 

capaz de desviar dos fins sexuais para os fins sublimados. (FREUD, 

1996[1916-1917], p. 376).  

É verdade que uma retirada da libido objetal para dentro do ego não é 
diretamente patogênica; na realidade, como sabemos, ela se realiza todas as 

vezes antes de adormecermos, para inverter-me quando despertarmos. [...] 

Trata-se, porém, de algo bem diferente quando determinado processo muito 

vigoroso força uma retirada da libido dos objetos. Aqui, a libido que se 

tornou narcísica não consegue retornar aos objetos, e essa interferência na 

mobilidade da libido certamente se torna patogênica. Parece não ser tolerada 

uma acumulação de libido narcísica além de um determinado nível. Podemos 

até supor ter sido por essa mesma razão que se efetuaram originalmente essas 

catexias objetais, que o ego foi obrigado a emitir sua libido, de forma a não 

adoecer em consequência ao represamento da mesma. (FREUD, 1996[1916-

1917], p. 421).  

[...] a diferença entre neurose e saúde vigora apenas durante o dia; não se 

estende à vida onírica. Somos obrigados a extrapolar para pessoas sadias 

diversas hipóteses relativas aos neuróticos, em consequência do elo entre os 

sonhos destes e seus sintomas. Não podemos negar que também as pessoas 

sadias possuem, em sua vida mental, aquilo que, por si só, possibilita a ação 

tanto dos sonhos como dos sintomas: e devemos concluir que também eles 

efetuaram repressões, que despendem determinada quantidade de energia a 

fim de mantê-las, que seu sistema inconsciente oculta impulsos reprimidos 
ainda catexizados com energia, e que uma parte de sua libido é retirada e 

deixa de estar a disposição do ego. Assim, também uma pessoa sadia é 

virtualmente um neurótico: mas os sonhos parecem serem os únicos sintomas 

que ela é capaz de formar. É verdade que, se alguém submete a um exame 

mais atento a sua vida desperta, descobre algo que contradiz essa aparência – 

ou seja, que essa vida pretensamente sadia está marcada aqui e ali por grande 

numero de sintomas banais e destituídos de importância prática. (FREUD, 

1996[1916-1917], p. 457). 
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A distinção entre saúde nervosa e neurose reduz-se, por conseguinte, a uma 

questão prática e é decidida pelo resultado, isto é, a pessoa ter ou não ter um 

nível suficiente de capacidade para aproveitar a vida e ser eficiente. Tal 

distinção provavelmente se atribui às dimensões relativas das quantidades de 

energia que permanece livre e que é ligada pela repressão: é de natureza 

quantitativa, não qualitativa. (FREUD, 1996[1916-1917], p. 457). 

 

A identidade dos sonhos de pessoas sadias e neuróticas capacita-nos a inferir, 

pois, muita coisa referente à definição das características de saúde. (FREUD, 
1996[1916-1917], p. 457). 

     

No texto Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise (1996[1917]) Freud 

retoma seu energitismo para explicar a neurose, além de indicar que o caminho para 

situar o que seria uma saúde psíquica, está nas capacidades de plasticidade e 

elasticidade da libido. O critério aqui é galiléico, ou seja, genético-condicional que 

lustra um modo de pensar puramente funcional.  

 
[...] o fato de a pessoa desenvolver ou não uma neuroses depende da 

quantidade de sua libido e da possibilidade de saciá-la e de descarregá-la 

através da satisfação; a forma assumida pela doença é determinada pela 

forma com que o individuo atravessa o curso de desenvolvimento de sua 

função sexual, ou, conforme o formulamos, pelas fixações a que sua libido se 

submeteu no decorrer do seu desenvolvimento (FREUD, 1996[1917], p. 147-
48). 

 

Para a completa sanidade, é essencial que a libido não perca essa mobilidade 

plena. (FREUD, 1996[1917], p. 149). 

 

No texto Luto e Melancolia (2006[1917]), as diferenças entre os respectivos 

fenômenos são tratadas por aquilo que, numa concepção galiléica, corresponderia à 

ultrapassagem dos conceitos descritivos em proveito dos conceitos genético-

condicionais. Nesta perspectiva, o que os opõe não é seus caracteres imagéticos, ou seja, 

a forma de sua aparência, mas a dificuldade da melancolia, por exemplo, quanto ao 

deslocamento da libido, ou seja, sua funcionalidade.  

Optamos por correlacionar a melancolia com o luto, tanto pelas semelhanças 

do quadro geral, como pelo fato de as circunstancias da vida que as 

desencadeiam coincidirem [...]. O luto é, em geral, a reação à perda de uma 

pessoa amada, ou á perda de abstrações colocadas em seu lugar [...]. 
Entretanto, em algumas pessoas – que por isso suspeitamos portadora de uma 

disposição patológica – sob as mesmas circunstancias de perda, surge a 

melancolia, em vez do luto. Curiosamente, no caso do luto, embora ele 

implique vários desvios do comportamento normal, nunca nos ocorreria 

considerá-lo um estado patológico [...] após determinado período, o luto será 

superado e considera-se inútil e mesmo prejudicial perturbá-lo. (FREUD, 

2006[1917], p. 103). 

[...] o normal é que o respeito pela realidade seja vitorioso. (FREUD, 

2006[1917], p. 104). 
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[...] chave para o quadro da doença: as auto recriminações são recriminações 

dirigidas a um objeto amado, as quais foram retiradas desse objeto e 

desviadas para o próprio Eu. (FREUD, 2006[1917], p. 107). 

O resultado não foi um processo normal de retirada da libido desse objeto e a 

seguir seu deslocamento para outro objeto [...] a libido então liberada, em vez 
de ser a outro objeto, foi recolhida para dentro do eu. (FREUD, 2006[1917], 

p. 108). 

[...] a melancolia é, como o luto, uma reação a uma perda real do objeto 

amado. Mas, além disso, a ela se acrescenta uma condição ausente no luto 

normal, ou que, quando presente, o transforma em luto patológico: a perda do 

objeto do amor mostra-se como uma ocasião muito excepcional para que a 

ambivalência que havia nas relações amorosas agora se manifeste e passe a 
vigorar. (FREUD, 2006[1917], p. 109). 

 

Nos textos ‘Uma Criança é Espancada’: Uma Contribuição ao Estudo da 

Origem das Perversões Sexuais (1996[1919]), Prefácio a RITUAL: Estudos 

Psicanalíticos de Reik (1996[1919]) e Além do Princípio do Prazer (2006[1920]) o 

pensamento galiléico é mantido. Freud nos faz compreender que sua tese de validade 

geral da primazia dos processos inconscientes não permite exceções em todo o domínio 

do psíquico.  

[...] as aberrações sexuais da infância, bem como as da maturidade, são 

ramificações do mesmo complexo (FREUD, 1996[1919], p. 218).  

 
[...] os mais elevados feitos do espirito humano portam uma relação 

demonstrável com os fatores encontrados na patologia – com a repressão, 

com os esforços para dominar o inconsciente e com as possibilidades de 
satisfazer os instintos primitivos (FREUD, 1996[1919], p. 280).   

 

E é especificamente nas neuroses de transferência – nosso objeto de estudo 

preferencial na psicanalise – que podemos constatar o adoecimento como 

sendo o resultado de um conflito entre o Eu e o investimento libidinal de 

objeto (FREUD, 2006[1920], p. 173).  

 

Uma expressão galiléica da unificação dos campos de fenômenos pela 

descoberta da bissexualidade constitucional se encontra no texto A Psicogênese de um 

Caso de Homossexualismo numa Mulher (1996[1920]): 

[...] uma medida muito considerável de homossexualismo latente ou 

inconsciente pode ser detectada em todas as pessoas normais. (FREUD, 

1996[1920], p. 182).   
 

A primazia do ponto de vista metapsicológico econômico, não somente como 

fator determinante da neurose, mas também das outras entidades clínicas, por exemplo a 

psicose e a perversão, ilustra um critério galiléico. De fato, neste texto, Freud não situa 

a homossexualidade como um fenômeno fortuito: anormal ou patológico. Tal seria o 

caso de uma referência aristotélica que privilegiaria a frequência e a regularidade como 



94 
 

critérios. As condições da homossexualidade estão latentes em cada um de nós, sendo as 

vicissitudes libidinais as responsáveis por sua aparição manifesta. No texto Alguns 

Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranóia e no Homossexualismo (1996[1922]) 

Freud disse: 

 

[...] o fator qualitativo, a presença de certas formações neuróticas, possui 

menos significação prática que o fator quantitativo, o grau de atenção ou, 

mais corretamente, a catexia que essas estruturas podem atrair para si 

próprias. (FREUD, 1996[1922], p. 242).  

 

Nossa consideração [...] da paranóia de ciúmes conduziu a uma semelhante 

estimativa da importância do fator quantitativo ao demonstrar que nela 

também a anormalidade consistia essencialmente na hipercatexia das 

interpretações do inconsciente de outra pessoa. Há muito tempo sabemos de 

um fato análogo na histeria. (FREUD, 1996[1922], p. 242). 

 
[...] à medida que nosso conhecimento cresce, somos cada vez mais 

impelidos a trazer o ponto de vista econômico para o primeiro plano.  

(FREUD, 1996[1922], p. 243). 

 

[...] a escolha homossexual de objeto [...] do tipo de homossexualismo 

extremo, manifesto e exclusivo [...] mostra-nos diversas relações como outros 

processos que nos são conhecidos. Antes de tudo, ele é um contraste 

completo com o desenvolvimento da paranóia persecutória, na qual a pessoa 

anteriormente amada se torna o perseguidor odiado, ao passo que aqui os 

rivais odiados se transformam em objetos amorosos.  (FREUD, 1996[1922], 

p. 246). 
 

[...] o fato de a escolha homossexual de objeto não sem frequência provir de 

um anterior sobrepujamento da rivalidade com os homens não pode passar 

sem relação com a vinculação entre o homossexualismo e o sentimento 

social. À luz da psicanálise, estamos acostumados a considerar o sentimento 

social como uma sublimação de atitudes homossexuais para com objetos. 

Nos homossexuais, com acentuados interesses sexuais pareceria que o 

desligamento do sentimento social da escolha de objeto não foi inteiramente 

efetuado. (FREUD, 1996[1922], p. 247). 

 

Esta referência é galiléica parcialmente. Como dissemos anteriormente com 

Barrocas (2006, p. 191) quando se tratou de legitimar a homossexualidade, o modo de 

pensar de Freud não foi outro senão aristotélico. De fato, em uma de suas obras finais: 

Esboço de psicanálise, Freud atribui as “fixações da libido a condições de fases 

anteriores” do desenvolvimento libidinal a algo independente do “objetivo sexual 

normal” e acrescentou: isso ocorre “quando a homossexualidade é manifesta”.  

O texto Uma Neurose Demoníaca do Século XVII (1996[1923]) ilustra o 

critério de legitimidade galiléica.   

No conflito criador da neurose, o que está em jogo são interesses unicamente 

libidinais ou interesse libidinais em vinculação íntima com interesses 

autopreservativos. Em todos os três casos, a dinâmica da neurose é a mesma. 

Uma libido representa que não pode ser satisfeita, na realidade logra êxito, 
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com o auxilio de uma regressão a fixações antigas, em encontrar descarga 

através do inconsciente reprimido. O ego do doente,  na medida em que pode 

extrair um ‘lucro da doença’ a partir desse processo, aprova a neurose, 

embora não possa haver duvida de sua nocividade em seu aspecto econômico 
(FREUD, 1996[1923]p. 119).  

Outra expressão galiléica de homogeneização dos campos se encontra nos 

textos Neurose e Psicose (2007[1924]) e A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose 

(2007[1924]). Ao estabelecer uma etiologia equivalente tanto para a neurose como para 

a psicose, Freud suplanta o entendimento relacional destas enquanto dualismos 

absolutos. Quando discorre sobre as relações entre sujeito e realidade não enfatiza a 

perda desta como característica de uma patologia, afinal, na neurose, também podemos 

evidenciar este mesmo mecanismo. Acrescenta, ainda, que é a confluência entre os 

mecanismos adotados por estes dois grupos de fenômenos, que implicaria uma 

conceituação de saúde.  

Apesar dessas diferenças entre neuroses e psicoses, é importante ressaltar 

que, tanto na irrupção de uma psiconeurose como de uma psicose, a etiologia 

comum é a mesma: a privação [Versagung], a não realização de algum 

daqueles desejos da infância, sempre indomáveis e tão profundamente 

enraizados na nossa organização psíquica filogeneticamente predeterminada. 

[...] O efeito patogênico dessa privação dependerá do Eu. É preciso saber se, 

em uma situação de tensão causada por um conflito, ele permanece fiel à sua 

dependência do mundo externo e tenta silenciar o id ou se ele se deixa 

subjugar pelo Id e, dessa forma, desgarra-se da realidade. (FREUD, 

2007[1924], p. 97). 
 

[...] deveríamos, em todos os tipos de adoecimento psíquico, sempre levar em 

conta o comportamento do Supra-Eu. (FREUD, 2007[1924], p. 98). 

 

[...] neuroses e psicoses surgem de conflitos do Eu com as diferentes 

instâncias vigentes. Não basta mais afirmarmos que o conflito corresponde a 

uma falha na função de um Eu empenhado em conciliar as exigências das 

varias instâncias. É preciso que respondamos – uma vez que tais conflitos, 

com certeza, sempre estão presentes – sob quais condições e por que meios o 

Eu consegue escapar, sem adoecer. [...] o resultado depende, sem dúvida, da 

configuração da economia psíquica, isto é, das proporções relativas entre os 
diversos esforços e empenhos que estão em conflito entre si. [...] o Eu pode 

evitar a ruptura de qualquer um dos lados deformando-se, eventualmente, até 

o ponto em que abra mão de sua unidade e se fragmente ou se cinda. Assim, 

do mesmo modo como, através da adoção de perversões sexuais, as pessoas 

puderam prescindir do recalque, também por meio dessas deformações as 

inconsequências, as excentricidades e as loucuras das pessoas vêm à luz 

(FREUD, 2007[1924], p. 98). 

 

[...] a neurose não renega a realidade, ela somente não quer tomar 

conhecimento dela; a psicose renega-a e procura substituí-la. Consideramos 

normal ou “saudável”, aquele comportamento que reúne características de 
amas as reações, ou seja, que, tal como a neurose, não renega a realidade, e, 

tal como a psicose, empenha-se em modifica-la. (FREUD, 2007[1924], p. 

129). 
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O pensamento galiléico acerca das dualidades conceptuais saúde/doença e 

normal/patológico é coroado quando Freud as concebe, com base na universalidade do 

Édipo. No texto A Dissolução do Complexo de Édipo (1996[1924]) consta: 

O processo que descrevemos [Complexo de Édipo] é, porém, mais que uma 

repressão. Equivale, se for idealmente levado a cabo, a uma destruição e 
abolição do complexo. Plausivelmente podemos supor que chegamos aqui à 

linha fronteiriça – nunca bem nitidamente traçada – entre o normal e o 

patológico. Se o ego, na realidade, não conseguiu muito mais que uma 

repressão do complexo, este persiste em estado inconsciente no id e 

manifestará mais tarde seu efeito patogênico. (FREUD, 1996[1924], p. 197). 

 

No texto Uma Breve Descrição da Psicanálise (1996[1924]), Freud retoma a 

ideia constante segundo a qual existe uma lei abrangente entre aquilo que se denomina 

como normal e aquilo que se avalia como patologia, sendo impossível, pois tratá-las 

mediante concepções avaliatórias normativas. Com efeito, Freud parece empregar uma 

concepção galiléica de funcionalidade quando diz que, embora os dispositivos causais 

entre as dualidades aludidas sejam idênticas, no sonho, pelo estado do sono, o acesso à 

motilidade está bloqueado. Tal impede as consequências de modificação do mundo 

externo. Igualmente, Freud, mantém firme sua ideia de que entre normalidade, neurose e 

psicose não há oposições absolutas, mas certo continuum.   

 
Ora, o sonho não constitui um sintoma mórbido, mas é o produto de uma 
mente normal. Os desejos que ele representa como realizados são os mesmos 

que aqueles reprimidos nas neuroses. Os sonhos devem a possibilidade de sua 

gênese simplesmente à circunstância favorável de a repressão, durante o 

estado de sono que paralisa o poder de movimento do homem, ser mitigada 

na censura do sonho. Assim, prova que as mesmas forças e o mesmos 

processos que se realizam entre elas operam tanto na vida mental moral 

quanto na patológica (FREUD, 1996[1924], p. 224).  

 

[...] a interação dessas duas forças [libido objetal e libido do ego] nos 

capacitou a explicar grande número de processos normais e anormais na vida 

mental. (FREUD, 1996[1924], p. 227). 
 

Não se poderia duvidar de que as neuroses e psicoses não estão separadas por 

uma linha rígida, mas do que o estão a saúde e a neurose, e era plausível 

explicar os misteriosos fenômenos psicóticos pelas descobertas a que se 

chegou nas neuroses, que ate então haviam sido igualmente 

incompreensíveis. A convicção da unidade e vinculação intima de todos os 

distúrbios que se apresentam como fenômenos neuróticos e psicóticos está 

tornando-se cada vez mais firmemente estabelecida, apesar de todos os 

esforços dos psiquiatras (FREUD, 1996[1924], p. 228). 

 

[...] é impossível fugir à impressão da correspondência perfeita que pode ser 

descoberta entre as ações obsessivas de certos pacientes obsessivos e as 
observâncias religiosas dos crentes em todo o mundo (FREUD, 1996[1924], 

p. 231). 
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Nos textos Algumas Notas Adicionais sobre a Interpretação de Sonhos como 

um Todo (1996[1925]), Algumas Consequências psíquicas da Distinção anatômica 

entre os Sexos (1996[1925]) e Prefácio a Juventude Desorientada de Aichhorn 

(1996[1925]), Freud reafirma a idéia galiléica de que a pertinência teórica das 

dualidades conceptuais saúde/doença e normal/patológico deve ser buscada na inter-

relação que elas estabelecem entre si. Dessa maneira, os caracteres que compõem a 

saúde estão na doença, assim como os elementos destas, estão atuantes na primeira. É 

inclusive desta maneira, que devemos conjecturar a sexualidade humana. Quando 

concebemos as dualidades através de propriedades dinâmicas, relacionadas a seus 

modos de manifestação homo ou heterossexual, apagamos os laços fundamentais que os 

unem.   

A psicanálise nos tornou familiarizados com uma condição patológica, a 

neurose obsessiva, na qual o próprio ego se sente responsável por todos os 

tipos de impulsos maus, dos quais nada sabe; impulsos que são levantados 

contra ele na consciência, e que ele, no entanto, é incapaz de reconhecer. 

Algo como parte disso, está presente em toda pessoa normal. É fato notável 
que quanto mais moral ela seja, mais sensível é sua ‘consciência’. É 

exatamente como se pudéssemos dizer que quanto mais saudável é um 

homem, mais sujeito a contágios e ao efeito de danos ele fica. Isso sem 

duvida se deve ao fato de a consciência ser, em si, uma formação reativa 

contra o mal percebido no id. Quanto mais fortemente o ultimo é suprimido, 

mais ativa é a consciência (FREUD, 1996[1925], p. 148). 

 

[...] todos os indivíduos humanos, em resultado de sua disposição bissexual e 

da herança cruzada, combinam em si características tanto masculinas quanto 

femininas, de maneira que a masculinidade e a feminilidade puras 

permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto (FREUD, 
1996[1925], p. 286).  

 

A análise demonstrou como a criança continua a viver, quase inalterada, no 

doente, bem como naquele que sonha e no artista. (FREUD, 1996[1925], p. 

307). 

No texto Um Estudo Autobiográfico (1996[1925]), Freud demonstra que a 

concepção da sexualidade desenvolvida pela psicanálise destitui conceituações de cunho 

valorativo e normativo. Com efeito, o que ele chama de perversão polimorfa 

evidenciada na sexualidade infantil é constante seja nos adultos “normais”, seja nos 

pervertidos. Trata-se, nesta perspectiva, da primazia da lei da unificação dos campos. 

Através da descoberta de uma lei universal e abrangente, Freud encontra um dispositivo 

explicativo de fenômenos que, somente aparentemente, são distintos. 

Consequentemente, percebemos nestas construções, a destituição de critérios 

aristotélicos para os quais são legítimos apenas os fenômenos regulares e frequentes. O 

fato de Freud empregar os termos perversidade e doença quando da referência à 
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homossexualidade, nos permitiria pensar num modo aristotélico avaliatório de pensar. 

Todavia, a referência galiléica é reforçada pela teoria da bissexualidade constitucional.  

Não existe, assim, um estado homo ou heterossexual exclusivo, o que há são 

relações de continuidade entre ambos. Ora, a concepção do aparelho psíquico, 

construída através da descoberta de que os mesmos mecanismos de funcionamento 

estão atuantes tanto no sonho como na patologia, uniu e homogeneizou campos que de 

outra forma se caracterizariam por rígidos dualismos. É necessário evidenciarmos 

também que neste texto o emprego do fator quantitativo enquanto etiologia constante. 

[...] a localização do ponto de fixação é que determina a escolha da neurose, 

isto é, a forma pela qual a doença subsequente vem a surgir (FREUD, 

1996[1925], p. 41). 

O destacar a sexualidade dos órgãos genitais apresenta a vantagem de nos 

permitir levar as atividades sexuais das crianças e dos pervertidos para o 

mesmo âmbito que o dos adultos normais. [...] encaradas do ponto de vista 

psicanalítico, mesmo as perversões mais excêntricas e repelentes são 

explicáveis como manifestações da primazia dos órgãos genitais e que se 
acham agora em busca do prazer por sua própria conta, como nos primeiros 

dias do desenvolvimento da libido. A mais importante dessas perversões, a 

homossexualidade, quase não merece esse nome. Ela pode ser remetida á 

bissexualidade constitucional de todos os seres humanos e aos efeitos 

secundários da primazia fálica. A psicanálise nos permite apontar para um 

vestígio ou outro de uma escolha homossexual em todos os indivíduos. Se eu 

descrevi as crianças como ‘polimorficamente perversa’, estava apenas 

empregando uma terminologia que era geralmente corrente, na estava 

implícito qualquer julgamento moral. A psicanalise não se preocupa em 

absoluto com tais julgamentos de valor (FREUD, 1996[1925], p. 43). 

Previamente, a psicanálise se interessara apenas em solucionar manifestações 

patológicas e, a fim de explica-las, tinha muitas vezes sido impelida a fazer 

suposições cujo caráter abrangente era inteiramente desproporcional para a 

importância do material real em consideração. Quando, no entanto, se tratava 

de sonhos, não estava mais lidando com sintoma patológico, mas com uma 

manifestação da vida mental normal que poderia ocorrer em qualquer pessoa 

sã. Se os sonhos viessem a ser interpretados como sintomas, se sua 

explanação exigisse as mesmas suposições – a repressão de impulsos, 

formação substitutiva, formação de conciliação, a divisão do consciente e do 
inconsciente em vários sistemas psíquicos -, então a psicanálise não seria 

mais uma ciência auxiliar no campo da psicopatologia, mas antes o ponto de 

partida de uma ciência nova e mais profunda da mente, que seria igualmente 

indispensável para a explicação do normal. Seus postulados e achados 

poderiam ser levados a outras regiões da ocorrência mental; estava aberto 

para ela um caminho que conduziria muito longe, ate as esferas do interesse 

universal. (FREUD, 1996[1925], p. 51).  

[...] as neuroses não possuem conteúdo peculiar algum que pertença 
exclusivamente a elas, mas que os neuróticos sucumbem as mesmas 

dificuldades que são superadas com êxito por pessoas normais. Essa 

descoberta estava muito longe de ser um desapontamento. Estava em 

completa harmonia com outra: que a psicologia profunda revelada pela 

psicanálise era de fato a psicologia da mente normal. Nosso caminho tinha 

sido como o da química: as grades diferenças qualitativas entre substancias 
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eram remetidas a variações quantitativas nas proporções em que os mesmos 

elementos eram combinados (FREUD, 1996[1925], p. 59). 

O texto Inibições, Sintomas e Ansiedade (1996[1926]) também se insere no 

modo galiléico de legitimidade. A ideia de séries de fenômenos em continuidade se 

expressa na equivalência entre os caracteres manifestados nos vários tipos de neurose e 

as construções psíquicas das pessoas denominadas normais. Através desta similaridade, 

Freud pôde inferir sobre a impossibilidade teórica de formular uma teoria etiológica 

exclusiva a cada uma destas configurações psíquicas. Todas elas, sem exceção, 

constituem-se em relação direta com as representações oriundas da vivência universal 

do complexo de Édipo e, consequentemente, da castração. Por sua vez, a neurose 

manifesta constitui-se como continuidade a uma condição já disposta anteriormente em 

todos os seres humanos. 

Na descrição das manifestações patológicas, o uso linguístico permite-nos 

distinguir sintomas de inibições, sem, contudo, atribuir-lhe grande 

importância à distinção. Na realidade, dificilmente poderíamos pensar que 

valeria a pena diferenciar exatamente entre os dois, não fosse o fato de 
encontrarmos moléstias nas quais observamos a presença de inibições mas 

não de sintomas, e ficamos curiosos para saber a razão disso. Os dois 

conceitos não se encontram no mesmo plano. A inibição tem uma relação 

especial com a função, não tendo necessariamente uma implicação 

patológica. Podemos muito bem denominar de inibição a uma restrição 

normal de uma função. Um sintoma, por outro lado, realmente denota a 

presença de algum processo patológico. Assim, uma inibição pode ser 

também um sintoma (FREUD, 1996[1926], p. 91). 

As formações reativas no ego do neurótico obsessivo, que reconheço como 

exageros da formação normal do caráter, devem ser consideradas, penso eu, 

como ainda outro mecanismo de defesa e situadas ao lado das regressões e da 

repressão (FREUD, 1996[1926], p. 105). 

Seria infrutífero voltar nossa atenção para formação de sintomas em outras 

perturbações além das fobias, histeria de conversão e neurose obsessiva. [...] 

Todas as três tem como resultado a destruição do complexo de Édipo, e em 
todas as três a força motora de oposição do ego é, acreditamos, o medo da 

castração. (FREUD, 1996[1926], p. 123). 

[...] o perigo da castração era de importância em mais de uma doença. [...] 

Não há perigo algum em considerarmos a ansiedade de castração como a 

única força motora dos processos defensivos que conduzem à neurose [...] 

afigura-se provável que, como um determinante da ansiedade, a perda do 

amor desempenha o mesmíssimo papel na histeria que a ameaça da castração 

nas fobias e o medo do superego na neurose obsessiva (FREUD, 1996[1926], 
p. 141).  

Sinais de neuroses infantis podem ser detectados em todos os neuróticos 

adultos sem exceção; mas de modo algum todas as crianças que revelam 

esses sinais se tornam neuróticas depois (FREUD, 1996[1926], p. 145). 

[...] o neurótico diferirá da pessoa normal devido ao fato de que suas reações 

aos perigos em questão serão indevidamente acentuados. Finalmente, o ser 

adulto não oferece qualquer proteção absoluta contra um retorno da situação 
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de ansiedade traumática original. Todo individuo tem, com toda 

probabilidade, um limite além do qual seu aparelho mental falha em sua 

função de dominar as quantidades de excitação que precisam ser eliminadas. 

Essas retificações secundárias não podem de forma alguma alterar o fato aqui 

em exame de que numerosas pessoas continuam infantis em seu 

comportamento referente ao perigo, e não superam determinantes de 

ansiedade que ficaram ultrapassados. Negar isto seria negar a existência da 

neurose, pois são precisamente tais pessoas que denominamos de neuróticas. 

Mas como isso é possível? Porque nem todas as neuroses são episódios no 
desenvolvimento do individuo que terminam quando a fase seguinte é 

alcançada? (FREUD, 1996[1926], p. 146). 

[...] as relações quantitativas – relações que não são diretamente observáveis, 

mas que só podem ser inferidas – são o que determina se situações de perigo 

antigas serão preservadas, se repressões por parte do ego serão mantidas e se 

neuroses da infância encontrarão continuidade (FREUD, 1996[1926], p. 151). 

No texto A Questão da Análise Leiga; conversações com uma pessoa imparcial 

(1996[1926]), Freud conjectura que tanto as formações psíquicas “normais” como as 

formações psíquicas patológicas prescindem dos modos de relações estabelecidos entre 

as diferentes instâncias componentes do aparelho psíquico, id (isso), supereu (superego) 

e ego (eu). Tal expressa o critério galiléico de extinção da média em proveito do caso 

singular e único na legitimação destas categorias. O que vai decidir sobre uma ou outra 

é a ordenação da libido nestas diferentes configurações.   

Enquanto o ego e suas relações com o id atenderem essas condições ideais, 

não haverá qualquer distúrbio neurótico. O ponto no qual a doença faz sua 
irrupção é inesperado, embora quem não esteja familiarizado com patologia 

geral fique surpreendido em encontrar uma confirmação do principio de que 

são os desenvolvimentos e diferenciações mais importantes que trazem em si 

as sementes da doença, da falha de função. (FREUD, 1996[1926], p. 196). 

[...] o determinante da doença não é o fato desse conflito – pois discordâncias 

dessa natureza entre a realidade e o id são inevitáveis, sendo uma das 

principais tarefas do ego servir de mediador nelas - , mas a circunstancia de o 
ego haver feito uso do instrumento ineficiente de repressão para lidar com o 

conflito. Mas isso por sua vez se deve ao fato de que o ego, na ocasião em 

que se incumbiu da tarefa, era não desenvolvido e impotente. Todas as 

repressões decisivas se verificam na primeira infância (FREUD, 1996[1926], 

p. 198). 

[...] como é neurótica toda nossa vida civilizada, visto que pessoas 

manifestadamente normais não se comportam de forma muito diferente das 

neuróticas (FREUD, 1996[1926], p. 201). 

Esse ‘desencadeamento bifásico’, como é denominado, da vida sexual muito 

tem a ver com a gênese das doenças neuróticas (FREUD, 1996[1926], p. 

204). 

A saúde mental muito depende de o superego ser normalmente desenvolvido 
– isto é, de haver se tornado suficientemente impessoal. E é isso precisamente 

o que não ocorre nos neuróticos cujo complexo de Édipo não passou pelo 

processo correto de transformação. O superego deles ainda se confronta com 

seu ego como um pai rigoroso se confronta com o filho: e sua moralidade 

atua de maneira primitiva devido ao ego ser punido pelo superego. A doença 

é empregada como um instrumento para essa ‘autopunição’, e os neuróticos 
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tem de comportar-se como se fossem governados por um sentimento de culpa 

que, a fim de ser satisfeito, precisa ser punido pela doença (FREUD, 

1996[1926], p. 216). 

Uma pessoa doente é um organismo complicado. Ela poderá lembrar-nos que 

até mesmo os fenômenos mentais, que são tão difíceis de apreender, não 
devem ser apagados do quadro da vida. Os neuróticos, realmente, constituem 

uma complicação indesejável, um estorvo tanto para a terapêutica como para 

a jurisprudência e o serviço militar [...] sem dúvida os neuróticos tem de ser 

tratados, visto serem pessoas enfermas e procurarem o medico, devendo-se 

estar sempre pronto para fazer-se experiência com algo novo (FREUD, 

1996[1926], p. 223). 

Em que achamos a essência de uma neurose? No fato de que o ego, a 
organização superior do aparelho mental (elevada através da influencia do 

mundo externo), não é capaz de cumprir com sua função de mediador entre o 

id e a realidade, de que na sua debilidade ele recua de certas partes instintuais 

do id e, a fim de compensar isto, tem de aturar as consequências de sua 

renuncia sob a forma de restrições, sintomas e formações reativas 

malsucedidas. Uma debilidade do ego dessa espécie é encontrada em todos 

nós na infância e eis por que as experiências dos primeiros anos da infância 

são de importância tão grande para a vida ulterior [...] nosso ego procura 

refugio na repressão e fica exposto a uma neurose da infância, cujo 

precipitado ele carrega consigo até a maturidade como uma disposição a uma 

doença nervosa ulterior (FREUD, 1996[1926], p. 232).  

Freud retoma sua concepção de continuidade entre os fenômenos de saúde e 

doença e a partir da diferença quantitativa entre ambos. No texto Psicanálise 

(1996[1926]) consta: 

Esse desencadeamento bifásico do desenvolvimento sexual parece ser 

distintivo do gênero Homo. Todas as experiências durante o primeiro período 
da infância são da maior importância para o individuo e em combinação com 

sua constituição sexual herdada foram as disposições para o desenvolvimento 

subsequente do caráter e da doença (FREUD, 1996[1926], p. 257). 

As fixações infantis da libido são o que determina a forma de qualquer 

neurose ulterior. Assim, as neuroses devem ser consideradas como inibições 

no desenvolvimento da libido. Não existem causas especificas de 

perturbações nervosas; a questão de se um conflito encontra uma solução 
saudável ou conduz a uma inibição neurótica de função depende de 

considerações quantitativas (FREUD, 1996[1926], p. 257). 

Freud, resguardado pelos critérios galiléicos de legitimidade, sabia da 

impossibilidade de distinguir saúde e doença com base num critério objetivo. Sua 

cautela quando do tratamento da “caracterologia” indica-nos seu compromisso em não 

instituir normas rígidas de funcionamento psíquico, que condiziriam com os conceitos 

descritivos e valorativos do modo pensar aristotélico. No texto Tipos Libidinais 

(1996[1931]), a partir dos usos da libido na economia psíquica, Freud distingue três 

tipos libidinais: tipo histérico, tipo obsessivo e tipo narcísico. Não obstante, reconhece a 

impossibilidade da manifestação pura de um destes tipos, sendo mais comum 



102 
 

encontrarmos o que ele denomina “tipos mistos” estabelecidos pela conjunção de no 

máximo dois dos tipos puros evidenciados.  

Se limitarmos nosso esforço a estabelecer tipos puramente psicológicos, a 

situação libidinal terá um primeiro direito a servir de base para nossa 

classificação. [...] Podemos distinguir três tipos libidinais principais: tipo 

erótico, tipo narcísico e tipo obsessivo. [...]. Deve-se, porém, exigir de todos 

esses tipos que não coincidam com quadros clínicos. Pelo contrário, devem 

abranger todas as variações que, de acordo com nosso juízo prático, incidem 

dentro dos limites do normal. Em seus desenvolvimentos extremos, contudo, 

podem aproximar-se de quadros clínicos e dessa maneira, ajudar a unir o 

abismo que se supõe existir entre o normal e o patológico (FREUD, 

1996[1931], p. 225).  

[...] os tipos mistos podem ser observados com mais frequência do que os não 

mistos. (FREUD, 1996[1931], p. 226). 

Outro tipo misto teoricamente possível, a saber, o tipo erótico-obsessivo-

narcísico. De modo algum esse tipo esse tipo seria um tipo, seria a norma 
absoluta, a harmonia ideal. Assim, damo-nos conta de que o fenômeno dos 

tipos surge precisamente do fato de que, das três principais maneiras de 

utilizar a libido na economia mental, uma ou duas foram favorecidas às 

expensas das outras (FREUD, 1996[1931], p. 227).  

No texto Novas Conferencias Introdutórias Sobre Psicanálise (1996[1933]), 

encontramos, igualmente, referências a critérios galiléicos de legitimidade de 

fenômenos. Neste, Freud retoma sua discussão sobre a disposição a neurose, mostrando-

nos a incongruência de buscarmos uma teorização exclusiva para sua causação. Não há 

um só elemento determinante na aparição manifesta das neuroses que não esteja 

presente nos estados denominados “normais”. Assim, entre neurose e normalidade não 

existe dualismos absolutos, mas antes, o que poderíamos denominar “séries 

complementares”. 

Não obstante, Freud parece se valer de critérios aristotélicos, mais 

precisamente, o recurso à media estatística da frequência, quando nomeia um dos 

desfechos possíveis da sexualidade feminina de sexualidade normal, fazendo-nos 

compreender estas possibilidades enquanto dualismos ou oposições quando, na verdade 

mantem intimas relações de similaridade, como ele mesmo insiste.   

O estado de sono implica um afastamento do mundo externo real, e aí temos 

a condição necessária para o desenvolvimento de uma psicose. O mais 

cuidadoso estudo das psicoses graves não nos revelará um único aspecto que 

seja mais característico desses estados patológicos. Nas psicoses, porém, o 

apartar-se da realidade é levado a cabo por duas espécies de vias: ou porque o 

reprimido inconsciente se tornou excessivamente forte, de modo a dominar o 

consciente, que se liga a realidade, ou porque a realidade se tornou tão 

intoleravelmente angustiante, que o ego ameaçado se lança nos braços das 

forças instintuais inconscientes, em uma revolta desesperada.  A inofensiva 
psicose onírica é o resultado de uma retirada em relação ao mundo externo, 
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retirada conscientemente desejada e apenas temporária, e desaparece quando 

são reassumidas as relações com o mundo externo. Durante o isolamento da 

pessoa em estado de sono, também se efetua uma modificação na distribuição 

de sua energia psíquica, uma parte do dispêndio em repressão, que 

normalmente é exigido a fim de submeter o inconsciente, pode ser 

economizada, pois se o inconsciente faz uso de sua relativa liberação para 

propósitos ativos, encontra fechada a via que conduz à motilidade, e o único 

caminho aberto é um caminho inofensivo que leva à satisfação alucinatória. 

Agora, portanto, um sonho pode ser formado; mas o fato da censura mostra 
que, mesmo durante o sono, mantém-se muito da resistência devido à 

repressão (FREUD, 1996[1933], p. 25-26).  

[...] a patologia, tornando as coisas maiores e mais toscas, pode atrair nossa 

atenção para condições normais que de outro modo nos escapariam. Onde ela 

mostra uma brecha ou uma rachadura, ali pode normalmente estar presente 

uma articulação (FREUD, 1996[1933], p. 64).  

Se atirarmos ao chão um cristal, ele se parte, mas não em pedaços ao acaso. 

Ele se desfaz, segundo linhas de clivagem, em fragmentos cujos limites, 

embora fossem invisíveis, estavam predeterminados pela estrutura do cristal. 

Os doentes mentais são estruturas divididas e partidas do mesmo tipo. 

(FREUD, 1996[1933], p. 64). 

Em muitas atitudes instintuais patológicas – ou mesmo raras – (por exemplo, 

em todas as perversões sexuais) a questão que surge é: que parcela de sua 

força deve ser atribuída a fixações do inicio da infância e que parcela se 

atribuirá à influencia de experiências e desenvolvimento posteriores. Em tais 

casos, quase sempre se trata de uma série complementar, tal como aquela que 

apresentamos em nossa exposição sobre a etiologia das neuroses. Ambos os 

fatores desempenham um papel na causação, em proporções variáveis; a 

maior influencia de uma parte é compensada por uma influencia maior da 

outra parte. O fator infantil estabelece o padrão em todos os casos, mas nem 

sempre determina o resultado, embora frequentemente o faça. Justamente no 

caso da inveja do pênis, argumento a favor da preponderância do fator 
infantil (FREUD, 1996[1933], p. 126). 

A descoberta de que é castrada representa um marco decisivo no crescimento 

da menina: daí partem três linhas de desenvolvimento possíveis: uma conduz 

à inibição sexual ou à neurose, outra, à modificação do caráter no sentido de 

um complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à feminilidade 

normal(FREUD, 1996[1933], p. 126).  

[...] percebemos as estreitas relações, a própria identidade interna entre os 

processos patológicos e aquilo que se conhece como processos normais. 

(FREUD, 1996[1933], p. 143) 

[...] os primeiros anos da infância possuíam uma importância especial – até a 

idade de cinco anos, possivelmente – por diversos motivos. Em primeiro 

lugar, porque esses anos incluíam o primeiro surgimento da sexualidade, que 
deixa após si fatores causais decisivos para a vida sexual da maturidade. Em 

segundo lugar, porque as impressões desse período incidem sobre um ego 

imaturo e débil e atuam sobre esse como traumas. O ego não consegue 

desviar as tempestades emocionais que esses traumas de algum modo 

provocam, exceto por meio da repressão, e assim adquire na infância todas as 

disposições para uma doença ulterior e para distúrbios funcionais (FREUD, 

1996[1933], p. 145). 

[...] as neuroses [...] são, com efeito, doenças graves fixadas na constituição, 
que raramente se limitam a apenas a alguns ataques, mas persistem 

geralmente por longos períodos, ou por toda a vida (FREUD, 1996[1933], p. 

151).  
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No texto Análise Terminável e Interminável (1996[1937]), está amplamente 

expressado o critério galiléico da conceituação em série, ou seja, em termos de 

transições fluidas e gradativas, em que as diferenças, quando existem, são de cunho 

essencialmente funcional.  

[...] um ego normal dessa espécie é, como a normalidade em geral, uma 

ficção ideal. O ego anormal, inútil para nossos fins, infelizmente não é ficção. 

Na verdade, toda pessoa normal é apenas normal na média. Seu ego 

aproxima-se do ego do psicótico num lugar ou noutro e em maior ou menor 
extensão, e o grau de seu afastamento de determinada extremidade da série e 

de sua proximidade da outra nos fornecerá uma medida provisória daquilo 

que tão indefinidamente denominamos de “alteração do ego” (FREUD, 

1996[1937], p. 251).   

 

Deparamo-nos com pessoas, por exemplo, a quem estaríamos inclinados a 

atribuir uma especial ‘adesividade da libido’. Os processos que o tratamento 

coloca em movimento nessas pessoas são muito mais lentos do que em outra, 

porque, aparentemente, elas não podem decidir-se a desligar catexias 

libidinais de um determinado objeto e deslocá-las para outro [...]. Ficamos 

surpreendidos por uma atitude de nossos pacientes que só pode ser atribuída a 

um esgotamento da plasticidade, da capacidade de modificação e 
desenvolvimento ulterior [...]. Estamos preparados para encontrar na análise 

uma certa quantidade de inércia psíquica” (FREUD, 1996[1937], p. 258).   

 

No texto Moisés e o Monoteísmo (1996[1939]), o pensamento galiléico é 

mantido. Freud refirma seu intuito de construir concepções que derivem as mesmas leis 

para as dualidades conceituais saúde/doença e normal/patológico, concebendo-as em 

termos de continuidades.   

Há uma quantidade de processos semelhantes entre os que a investigação 

analítica da vida mental nos ensinou a conhecer. Alguns deles são descritos 

como patológicos; outros se contam entre a diversidade dos acontecimentos 

normais. Mas isso pouco importa, já que a fronteira entre os dois [os 
patológicos e os normais] não estão nitidamente traçadas, seus mecanismos 

são em grande parte os mesmos, sendo de muito maior importância saber se 

as alterações em apreço se realizam no próprio ego ou se confrontam com ele 

como estranhas a ele – caso em que são conhecidas como sintomas (FREUD, 

1996[1939], p. 139).  

No texto Esboço de Psicanálise (1996[1940]), observamos um contraste entre 

o emprego de critérios aristotélico e galiléico de legitimidade dos fenômenos. Pensamos 

que a admissão de Freud de uma sexualidade que seria “normal” obedece ao conceito 

avaliatório do modo de pensar aristotélico. Tal nos faz pensar a homossexualidade em 

termos de dualismos entre a “perfeição”, que seria a normalidade sexual, e a 

“inferioridade”, característica da homossexualidade. Entretanto, por sabermos que 

Freud defende a bissexualidade constitucional e da diferenciação apenas quantitativa 

entre estes campos. Assim, acreditamos que seu pertencimento ao modo galiléico de 

pensamento é mantido.  
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As inibições em seu desenvolvimento manifestam-se como os muitos tipos de 

distúrbio da vida sexual. Quando é assim, encontramos fixações da libido a 

condições de fases anteriores, cujo impulso, que é independente do objeto 

sexual normal, é descrito como perversão. Uma dessas inibições do 

desenvolvimento é, por exemplo, a homossexualidade, quando ela é 

manifesta. [...] os processos necessários a um desfecho normal não se acham 

completamente presentes ou ausentes, mas parcialmente presentes, de 

maneira que o resultado final fica dependente dessas relações quantitativas. 

(FREUD, 1996[1940], p. 168).  

As neuroses e psicoses são os estados em que se manifestam distúrbios no 

funcionamento do aparelho. (FREUD, 1996[1940], p. 197). 

As neuroses (diferentemente das moléstias infecciosas, por exemplo) não 
possuem determinantes específicos. Seria ocioso buscar nelas excitantes 

patogênicos. Elas se transformam gradualmente, através de fáceis transições, 

no que é descrito como normal, e, por outro lado, dificilmente existe qualquer 

estado reconhecido como normal em que indicações de traços neuróticos não 

possam ser apontadas. Os neuróticos possuem aproximadamente as mesmas 

disposições inatas que as outras pessoas, tem as mesmas experiências e as 

mesmas tarefas a desempenhar. Por que é, então, que vivem de modo tão pior 

e com tão grande dificuldade, e, no processo, padecem de mais sentimentos 

de desprazer, ansiedade e sofrimento? Não precisamos embaraçar-nos para 

encontrar uma resposta a esta pergunta. O que deve ser tido como 

responsável pela inadequação e sofrimentos dos neuróticos são desarmonias 

quantitativas. [...] Essas diferenças quantitativas determinarão a variedade 
dos resultados. (FREUD, 1996[1940], p. 197).  

Vimos que não é cientificamente viável traçar uma linha de demarcação entre 

o que é psiquicamente normal e anormal, de maneira que esta distinção, 

apesar de sua importância prática, possui apenas um valor convencional. 

Estabelecemos assim um direito a chegar a uma compreensão da vida normal 

da mente a partir do estudo de seus distúrbios – o que não seria admissível se 

esses estados patológicos, as neuroses e as psicoses, tivessem causas 
especificas operando à maneira de corpos estranhos.  (FREUD, 1996[1940], 

p. 209).  

Em Abriss der Psychoanalyse
34

, Abrégé de Psychanalyse
35

 (1938[1985]) apud 

Delrieu (1997), Freud insiste na afirmação de que não existe uma etiologia específica da 

neurose e que as possíveis diferenças entre esta e anormalidade devem ser explicadas 

com referência ao ponto de vista econômico associado aos destinos da libido, ou seja, a 

seus deslocamentos e fixações. Freud, aí, implica o critério de legitimidade galiléica; 

propõe uma homogeneização entre os mecanismos de funcionamentos dos fenômenos 

analisados.  

Os processos que levam à instauração de um estado normal jamais são 

totalmente realizados nem totalmente ausentes. (...)... a saída depende de 

relações quantitativas. (...) Assim, a organização genital se estabelece bem 

mas se vê privada de todas as frações da libido que não tem participado e são 

fixadas aos objetos e aos objetivos pré-genitais. Esse enfraquecimento se 

traduz, nos casos de insatisfação genital ou de dificuldades reais, por uma 

                                                             
34

 Esboço de psicanálise. 
35 Idem.  
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tendência da libido à voltar aos investimentos pré-genitais antigos, isto é, à 

regredir. (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 1247-1248, tradução nossa)36.  

As neuroses não têm causas específicas; são fatores quantitativos que 

determinam a diversidade dos estados psíquicos (Freud apud DELRIEU, 

1997, p. 575, tradução nossa)37.  

Os fenômenos normais ou anormais observados /nas funções sexuais/ [...], 

exigem ser descritos pelos pontos de vista dinâmico e econômico [... 

repartição quantitativa da libido]. Então, a etiologia dos problemas que nós 

estudamos se descobre na historia do desenvolvimento do individuo, isto é, 

na infância deste (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 587, tradução nossa)38.  

As pulsões sexuais parciais estão, é um fato de experiência, sempre 

implicadas na doença, então teoricamente, nada impede de imaginar que toda 

pulsão poderia ocasionar recalcamento e formação sintomática (Freud apud 

DELRIEU, 1997, p. 587, tradução nossa)39.  

Por fim, no texto Thomas Woodrow Wilson: um Estudo Psicológico (1984) está 

expresso um modo galiléico de pensamento. Neste observamos a destituição do 

emprego de conceitos avaliatórios e valorativos quando da separação entre o normal e 

patológico, haja vista haver entre estes dois campos confluências e continuidades. Com 

efeito, as diferenças entre normalidade e patologia se devem não a uma etiologia 

especifica para cada um destes fenômenos, mas a uma quantificação, ou melhor, a 

intensidade com que os elementos constituintes se manifestam. Esta tendência à 

quantificação é própria ao modelo galiléico de pensamento. Este propôs a 

homogeneização e unificação dos campos pela descoberta de uma única lei na 

determinação de fenômenos, até então tomados em termos de oposição.  

(...) nossa ciência de há muito abandonou os limites rígidos entre 

normalidade e anormalidade na vida psíquica. Uma técnica de diagnóstico 

cada vez mais refinada vem nos mostrando toda sorte de neuroses onde 

                                                             
36 Texto original: les processos qui aboutissent à l’instauration  d’un état normal ne sont jamais totalement 
réalisés ni totalement  absents. [...]...l’issue dépend de rapports quantitatifs. [...] Ainsi  l’organisation  

génitale s’établit  bien mais se voit privée de toutes les  fractions de la libido qui n’y ont pas participé et 

sont  demeurées fixées aux objets et aux buts prégénitaux. Cet affaiblissement se traduit, dans les cas 

d’insatisfaction génitale ou de difficultés réelles, par une tendance de la libido à revenir aux 

investissements anciens prégénitaux, c’est-à-dire à régresser. (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 1247-

1248). 

 
37 Texto original: les nevroses n’ont pas de causes spécifiques; ce sont des facteurs quantitatifs qui 

déterminent la diversité des états psychiques. (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 575).  

 
38 Texto original: les phénomènes normaux ou anormaux observés /dans les fonctions sexuelles/ [...], 
exigent d’être  décrits  aux points  de vue dynamique et  économique [... répartition  quantitative de la 

libido). Ensuite, l’étiologie des troubles  que nous étudions  se découvre dans l’histoire du développement 

de l’individu, c’est-à-dire, dans l’enfance de celui-ci. (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 587).  

 
39 Texto original: Les pulsions sexuelles partielles sont, c’est um fait d’expérience, toujours impliquées 

dans la maladie, alors que théoriquement, rien n’empêche d’imaginer que toute pulsion pourrait 

occasionner  refoulement  et formation symptomatique.  (Freud apud DELRIEU, 1997, p. 587).  
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menos esperávamos encontrá-las, o que torna quase justificada a declaração 

de as inibições e os sintomas neuróticos passam a fazer parte de todo ser 

humano civilizado. acreditamos mesmo  compreender as exigências que 

produziram esse fenômeno. Além disso, somos forçado a concluir que, na 

avaliação dos fatos psíquicos, a categoria normal-patológico é tão inadequada 

quanto a toda-abrangente categoria anterior de bom-mau. Apenas em uma 

minoria de casos podem-se encontrar as origens do distúrbio psíquico em 

inflamações ou introduções de substâncias tóxicas no organismo; e mesmo 

nestes casos o efeito destes fatores não é direto. Na maioria dos casos, são 
fatores quantitativos que produzem a irrupção de resultados patológicos: 

fatores tais como estímulos excepcionalmente fortes aplicados a determinada 

parte do aparelho psíquico; um maior ou menor suprimento das secreções 

internas indispensáveis ao funcionamento dos sistema nervoso, e distúrbios 

relativos ao tempo, desenvolvimento precoce ou retardado da vida psíquica. 

(FREUD e BULLITT, 1984, p. 22-23). 

 

3.2 Quanto a Canguilhem  

 

          Procuramos também, se é possível formalizar a lógica empregada por Freud 

segundo aquela que Canguilhem expôs sobre a normatividade de vida e as diferenças 

entre normalidade e saúde e anormalidade e patologia. Especificando melhor, tentamos 

finalmente fazer corresponder as continuidades encontradas aos dois critérios 

canguilheminanos de que falamos: (a) é inconsistente igualar a doença à anormalidade, 

pois não há ausência de norma na primeira; (b) do mesmo modo não podemos fazer 

equivaler saúde a uma só ideia de normalidade; repetimos: a normatividade vital é o que 

pode expressá-la. 

          Acreditamos que a conceituação canguilhemiana de saúde e doença, enquanto 

presença e ausência da capacidade normativa, de criar normas de sobrevivência 

mediante contingências alhures, não se fixando em nenhuma delas, já estava presente no 

ponto de vista econômico da metapsicologia freudiana, mais precisamente, nas relações 

estabelecidas entre a vida anímica e os níveis de mobilidade da libido.  

          Supomos que a ideia canguilhemiana de doença na cristalização pelo individuo 

em uma única norma limitante quanto à vida, é sinônima do que para Freud ilustra o 

caráter limitante da libido quando fixada em um só objeto. É comum a referência de 

Freud a termos que nos indicam isso: plasticidade, mobilidade, etc. Ele diz: “fase de 

saúde – isto é, uma fase de capacidade de realização e fruição que é geralmente 

ilimitada.” (FREUD, 1996[1912], p. 253). Já a doença pode ser pensada como sendo a 

fixação numa única forma de satisfação, pondo em risco a capacidade normativa da 

libido, ou seja, sua capacidade de se desprender e ligar-se aos objetos.  
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[...] o fato de a pessoa desenvolver ou não uma neuroses depende da 

quantidade de sua libido e da possibilidade de saciá-la e de descarrega-la 

através da satisfação; a forma assumida pela doença é determinada pela 

forma com que o individuo atravessa o curso de desenvolvimento de sua 

função sexual, ou, conforme o formulamos, pelas fixações a que sua libido se 

submeteu no decorrer do seu desenvolvimento (FREUD, 1996[1917], p. 147-

48). 

 

Para a completa sanidade, é essencial que a libido não perca essa mobilidade 
plena. (FREUD, 1996[1917], p. 149). 

 

           Nesta perspectiva, a conceituação freudiana de saúde e doença está indicada no 

que Freud nomeou de conceito prático de doença. O que está em jogo aí é a magnitude 

de libido absorvida nos atos psíquicos. Assim, têm um caráter patológico os sintomas 

que comparecem nas falas dos analisandos como produtores de prejuízo e sofrimento. 

Assim, supomos que a perspectiva fundamentada pelo conceito canguilhemiano de 

normatividade vital já se encontra amplamente expresso no que Freud nomeia como 

inercia psíquica, fixação e adesividade da libido. É constante na obra de Freud a 

referencia a uma definição prática da doença, concebida pelo empobrecimento dos 

investimentos libidinais do sujeito pela fixação num único objeto de satisfação.  
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CONCLUSOES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Repetiremos aqui algo sobre a pesquisa empreendida. Considerando que a 

referência galiléica da ciência em Freud ainda não é completa, tentamos investigar as 

dualidades conceptuais normal/patológico e saúde/doença em sua obra, procurando 

identificar: (1) o quanto elas expressariam o modo de pensamento galiléico e o que 

haveria ainda do pensamento aristotélico. Verificámos especificamente o quanto as 

dualidades citadas remeteriam quer à dialética – relação de oposição interna entre suas 

categorias – quer à ideia de continuum e de série de fenômenos relativos aos processos 

inconscientes que permitiriam uma variação entre si. Tal justificaria o reconhecimento 

de que fases de transição estariam sempre presentes entre a normalidade e a patologia e 

saúde e doença respectivamente; (2) procurámos também, se seria possível formalizar a 

lógica empregada por Freud segundo aquela que Canguilhem expôs sobre a 

normatividade de vida e as diferenças entre normalidade e saúde e anormalidade e 

patologia.  

A este respeito, tentámos fazer corresponder as continuidades encontradas aos 

dois critérios canguilhemianos de que falámos: (a) é inconsistente igualar a doença à 

anormalidade, pois não há ausência de norma na primeira; (b) do mesmo modo, não 

podemos fazer equivaler saúde a uma só ideia de normalidade; repetimos: a 

normatividade vital é o que pode expressá-la. Perguntámo-nos, também, em quê a 

lógica apresentada em (a) e (b) aplicar-se-ia mutatis mutandis à dualidade 

norma/patológico.  

         

(1) O modo de pensamento predominante em Freud/as dualidades conceptuais e 

sua dialética 

Consideramos que as referências de Freud às dualidades saúde/doença e 

normal/patológico expressam amplamente o modo de pensamento galiléico, 

principalmente no que se refere às construções teóricas sobre as neuroses.  

O processo que descrevemos [Complexo de Édipo] é, porém, mais que uma 

repressão. Equivale, se for idealmente levado a cabo, a uma destruição e 

abolição do complexo. Plausivelmente podemos supor que chegamos aqui à 
linha fronteiriça – nunca bem nitidamente traçada – entre o normal e o 

patológico. Se o ego, na realidade, não conseguiu muito mais que uma 

repressão do complexo, este persiste em estado inconsciente no id e 

manifestará mais tarde seu efeito patogênico. (FREUD, 1996[1924], p. 197).  
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[...] as neuroses não possuem conteúdo peculiar algum que pertença 

exclusivamente a elas, mas que os neuróticos sucumbem as mesmas 

dificuldades que são superadas com êxito por pessoas normais. (FREUD, 

1996[1925], p. 59). 

 

De fato, elas remetem tanto à dialética, ou seja, a uma relação de oposição 

interna entre suas categorias, como a um continuum e de série de fenômenos relativos 

aos processos inconscientes que permitiriam uma variação entre si. Evidenciamos que 

fases de transição, quer entre saúde e doença, quer entre normalidade e patologia, estão 

sempre presentes.  

[...] o limite entre o que se descreve como estado mental normal e como 

patológico é tão convencional e tão variável, que é provável que cada um de 

nos o transponha muitas vezes no decurso de um dia. (FREUD, 1996[1907], 

p. 47) 

 [...] a diferença entre neurose e saúde vigora apenas durante o dia; não se 

estende à vida onírica. Somos obrigados a extrapolar para pessoas sadias 

diversas hipóteses relativas aos neuróticos, em consequência do elo entre os 

sonhos destes e seus sintomas. Não podemos negar que também as pessoas 

sadias possuem, em sua vida mental, aquilo que, por si só, possibilita a ação 

tanto dos sonhos como dos sintomas: e devemos concluir que também eles 

efetuaram repressões, que despendem determinada quantidade de energia a 

fim de mantê-las, que seu sistema inconsciente oculta impulsos reprimidos 

ainda catexizados com energia, e que uma parte de sua libido é retirada e 
deixa de estar a disposição do ego. Assim, também uma pessoa sadia é 

virtualmente um neurótico: mas os sonhos parecem serem os únicos sintomas 

que ela é capaz de formar. É verdade que, se alguém submete a um exame 

mais atento a sua vida desperta, descobre algo que contradiz essa aparência – 

ou seja, que essa vida pretensamente sadia está marcada aqui e ali por grande 

numero de sintomas banais e destituídos de importância prática. (FREUD, 

1996[1916-1917], p. 457). 

Definitivamente, a predominância dos critérios galiléicos quando da 

legitimidade das dualidades saúde/doença e normal/patológico permiti-nos afirmar que 

Freud produziu aí uma homogeneização e unificação entre estes dois campos. 

 Apesar dessas diferenças entre neuroses e psicoses, é importante ressaltar 

que, tanto na irrupção de uma psiconeurose como de uma psicose, a etiologia 

comum é a mesma: a privação [Versagung], a não realização de algum 

daqueles desejos da infância, sempre indomáveis e tão profundamente 

enraizados na nossa organização psíquica filogeneticamente predeterminada. 

[...] O efeito patogênico dessa privação dependerá do Eu. É preciso saber se, 

em uma situação de tensão causada por um conflito, ele permanece fiel à sua 

dependência do mundo externo e tenta silenciar o id ou se ele se deixa 

subjugar pelo Id e, dessa forma, desgarra-se da realidade. (FREUD, 
2007[1924], p. 97). 

 

A doutrina de Freud empreendeu a homogeneização da vida psíquica ao 

apontar o desejo inconsciente enquanto lei universal que rege os acontecimentos 

anímicos. Isso tem a ver com seu principalmente com seu monismo epistemológico. Tal 

se verifica quando ele utiliza para formação de seus conceitos a análise de sonhos, atos 
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falhos, chistes, enfim, derivados do inconsciente, que até então estavam delegados a 

incompreensão cientifica justamente por serem fortuitos e irregulares. Nesta 

perspectiva, a escuta se dirige especificamente ao que é singular e particular na história 

do sujeito. Aqui, o individuo não é entendido isoladamente, por tendências instituais, 

mas pela significação que este concebe as experiências vividas a partir da relação com o 

outro.   

A partir desta perspectiva, as noções de normal e patológico passam a ser 

concebidas como variáveis de uma mesma origem e regidas por uma única lei. Em vez 

de Freud as distinguir e/ou opor, na maioria das vezes ele as conectou mediante uma 

ideia de continuidade. Valeu para ele uma homogeneização dos campos de fenômenos 

relativos ao inconsciente, e não a manutenção teórica das fronteiras que antes os 

distinguiam.  

Não se poderia duvidar de que as neuroses e psicoses não estão separadas por 

uma linha rígida, mas do que o estão a saúde e a neurose, e era plausível 

explicar os misteriosos fenômenos psicóticos pelas descobertas a que se 

chegou nas neuroses, que ate então haviam sido igualmente 

incompreensíveis. A convicção da unidade e vinculação intima de todos os 

distúrbios que se apresentam como fenômenos neuróticos e psicóticos está 

tornando-se cada vez mais firmemente estabelecida, apesar de todos os 

esforços dos psiquiatras (FREUD, 1996[1924], p. 228). 

 

Acreditamos que a psicanálise produziu a reviravolta entre esferas rigidamente 

delimitadas, pois embora trabalhe com dualidades, estas não caracterizam dualismos 

aristotélicos. Pelo contrário, implicam uma relação mutua de oposição entre si. Como só 

existem mediante esta dialética, não caracterizam substâncias independentes. 

As neuroses (diferentemente das moléstias infecciosas, por exemplo) não 

possuem determinantes específicos. Seria ocioso buscar nelas excitantes 
patogênicos. Elas se transformam gradualmente, através de fáceis transições, 

no que é descrito como normal, e, por outro lado, dificilmente existe qualquer 

estado reconhecido como normal em que indicações de traços neuróticos não 

possam ser apontadas. Os neuróticos possuem aproximadamente as mesmas 

disposições inatas que as outras pessoas, tem as mesmas experiências e as 

mesmas tarefas a desempenhar. Por que é, então, que vivem de modo tão pior 

e com tão grande dificuldade, e, no processo, padecem de mais sentimentos 

de desprazer, ansiedade e sofrimento? Não precisamos embaraçar-nos para 

encontrar uma resposta a esta pergunta. O que deve ser tido como 

responsável pela inadequação e sofrimentos dos neuróticos são desarmonias 

quantitativas. [...] Essas diferenças quantitativas determinarão a variedade 
dos resultados. (FREUD, 1996[1940], p. 197).  

Entretanto, é necessário reconhecer que embora Freud tenha legitimado estas 

dualidades por critérios eminentemente galiléicos, traços de critérios aristotélicos ainda 

estão presentes. Todavia, estes últimos foram evidenciados pouquíssimas vezes. 

Concentravam-se, especificamente, quando das tentativas de Freud em explicar o que  
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atrelou às perversões sexuais; ele incluiu aí as homossexualidades masculina e feminina. 

Ele se baseava, então, no que era socialmente aceito na sua época. O emprego dos 

termos normal e normalidade, sem uma formalização específica, faz-nos pensar em 

critérios aristotélicos valorativos em que a heterossexualidade seria privilegiada por ser 

regular e frequente.  

A normalidade é uma noção relativa ao meio social julgado bom 
(FREUD, 1930-1938 apud DELRIEU, 1997, p.789). 

Segundo Barrocas (2006; 2012) na realidade, quanto à homossexualidade em 

geral, Freud oscilou entre dois os modos de pensar: galiléico e aristotélico. Ao concebê-

la como uma variação da função sexual, ele implicou o primeiro. Todavia, como não 

legitimou esta referência, como não fez valer tampouco o que descobrira em relação à 

bissexualidade constitucional, o que ele veio a legitimar foi o que dependia de uma 

restrição na escolha de objeto. Esta restrição ou pressão por motivos externos 

privilegiava a heterossexualidade. Apesar de reconhecer que não se pode convencer o 

homossexual que ao mudar, ele descobriria, em outro objeto, o prazer que renunciou – 

tal ocorre mediante as mesmas razões pelas quais um heterossexual típico não 

renunciaria ao sexo oposto -, repetimos, apesar deste raciocínio seu pensamento 

conclusivo foi aristotélico. De fato, em uma das obras finais: Esboço de psicanálise 

(1940) ele disse: trata-se de perversão quando a homossexualidade é manisfesta.          

Acreditamos que a constante referência de Freud ao ponto de vista 

metapsicológico econômico como etiologia das diferenças entre as dualidades 

saúde/doença e normal/patológico, expressa a tendência galiléica da quantificação. Ora, 

uma vez que todos os fenômenos são regidos pela mesma lei, as diferenças quando 

evidenciadas, somente poderiam ser explicadas com referência ao fator quantitativo. 

Com efeito, constatamos que, mesmo após a introdução do conceito de pulsão de morte, 

assim como da reformulação da teoria do aparelho psíquico na segunda tópica, Freud 

continuou atrelado ao modelo causal energético. 

 

(2) Uma formalização da lógica empregada por Freud mediante os critérios de 

Canguilhem 

O que comentaremos, aqui, confirma a lógica que expusemos anteriormente: 

Retomemos então trecho de autoria de nosso orientador Dr. Ricardo Barrocas: 
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Considerando o que Freud disse em Análise terminável e interminável, 

podemos perceber que há dois modos de operação da libido: (1) há aqueles 

de uma plasticidade mediante sucessivos deslocamentos de um objeto para 
outro; como eles são exemplos da capacidade de modificação e 

desenvolvimento libidinais ulteriores, numa primeira aproximação, 

caracterizam o que é saudável e pode ser chamado de normal; (2) ao contrário 

disso, existe, porém, o fenômeno de uma especial adesividade libidinal em 

que a pessoa, aparentemente, não pode decidir-se a desligar e deslocar o 

investimento de um determinado objeto para outro. Como tal ilustra certa 

quantidade de inércia psíquica, isto é, certo esgotamento da plasticidade 

aludida, numa primeira aproximação, eles ilustram fenômenos de patologia 

ou doença. Todavia, como os modos  aludidos não são excludentes, temos 

que proceder a uma segunda aproximação dos dados clínicos. Uma vez que 

eles foram inferidos da observação do material inconsciente, Freud os teria 

concebido mediante uma dialética particular. De fato, como impulsos 
contrários existem lado a lado no Isso, sem que um anule o outro, ou sem 

que um diminua o outro, o campo da escuta clínica implica que é só 

aparentemente que se pode separá-los. Na realidade, como se trata de 

relações internas aos fenômenos observados, os dois modos referidos 

ilustram um continuum entre si. Tal quer dizer: o esgotamento da 

plasticidade libidinal, como a própria plasticidade, não podem jamais ser 

considerados como absolutos: a quantidade de inércia psíquica nunca é total, 

assim como a capacidade de deslocamento libidinal de um objeto para outro 

pode deixar de existir. (grifos do autor) (comentário escrito)40. 

O que em Freud ilustraria a normatividade vital em Freud seria a plasticidade 

da libido. Todavia, diferentemente de Canguilhem, a consideração da norma em Freud 

implicava também questões como a que expusemos acima sobre a homossexualidade. 

Devemos então restringir nossas conclusões apenas às neuroses. Mais adiante, 

apresentaremos nossa reflexão quanto ao que Freud chamou de perversões. Como o que 

representa a norma para Freud é a própria libido, norma referida ao aos processos do 

inconsciente: aos efeitos do recalque, a saúde para ele também ilustra o exercício pleno 

da normatividade vital – a capacidade de deslocamento de um objeto para o outro. A 

doença - a fixação em uma só norma que impediria o exercício da normatividade 

aludida – somente em uma primeira aproximação expressaria um esgotamento da 

plasticidade libidinal. Saúde e doença não são estados permanentes, nem absolutos do 

psiquismo inconsciente. 

Mostramos como o reconhecimento canguilhemiano da doença como uma 

norma de vida, já estaria presente nas discussões freudianas acerca das relações 

estabelecidas entre o adoecimento neurótico e a disposição neurótica. Esta relação 

ilustra a impossibilidade de definirmos uma forma específica para irrupção da 

enfermidade neurótica, pois o que está em questão é a disposição que o sujeito venha a 

                                                             
40 Comentário escrito, fornecido por nosso orientador prof. Dr. Ricardo L. L. Barrocas quando de nossas 

orientações, realizadas na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, em dezembro de 2011.  
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ter em relação a esta. Nesta perspectiva, a doença neurótica é determinada pela 

incapacidade do sujeito de lidar com estes elementos disposicionais que se tornaram 

manifestos pela presença de algo precipitante. A apreensão do sintoma não pela maneira 

com que se manifesta, mas pela busca de seus sentidos, assim como dos caminhos 

adotados em sua formação, permite definir o termo de disposição em Freud como o que 

diz respeito às possibilidades de estruturação do psiquismo. Trata-se aí do 

reconhecimento das inúmeras formas em que a vida pode se dar. Deste modo, seria uma 

falácia buscar o entendimento da doença mediante a querela entre os fatores internos ao 

sujeito e os fatores acidentais, frutos da experiência vivida, escolhendo dentre estes um 

elemento pré-determinado como causa. A causa da doença deve ser buscada 

considerando-se os casos um a um, mediante todas suas formas de manifestação.  

A lógica que expusemos acima aplicar-se-ia também, mutatis mutandi, à 

dualidade normal/patológico? Nossa conclusão é afirmativa! Se nos limitarmos ao que 

Freud atribuiu às neuroses, os mesmos critérios podem ser empregados quanto à 

dualidade normal/patológico. Teria valido para ele uma verdadeira homogeneização dos 

dois pares de fenômenos que são libidinais e se referem às leis do inconsciente. 

Consideramos que o que faltou a Freud foi apenas atinar para a formalização 

em termos epistemológicos dos elementos que já lhe eram conhecidos. Freud, por tratar 

dos processos inconscientes, foi muito mais além do que Canguilhem, que se 

concentrou mais especificamente nas ciências vitais. Foi por isso que Freud teve que 

confrontar-se, para além das neuroses e dos critérios atribuídos à heterossexualidade, 

com a questão das perversões e da homossexualidade. Trata de algo complexo e não 

fácil de resolver. Não desenvolveremos tal aqui, mas em trabalhos futuros.     

Quanto aos outros trabalhos que igualmente situamos no porvir, salientamos que 

este estudo nos permitiu elaborar um determinado número de questões sobre a 

pertinência destas dualidades no pretendido retorno de Lacan a Freud. Tal constituiu-se 

enquanto meta de trabalhos para serem desenvolvidos num doutorado. Especificamente, 

objetivamos saber em que medida o trato teórico dado por Lacan ao conceito freudiano 

de libido permitiu-lhe ultrapassar a concepção energética, concernente à diferenciação 

quantitativa entre as dualidades saúde/doença e normal/patológico, diferenciação 

legitimada em Freud.  
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Bem, acreditamos que o acréscimo epistemológico concedido por Lacan à 

psicanálise, pela introdução de conteúdos da Linguística e Antropologia Estrutural, 

permita-nos investigar sobre a ultrapassagem, em seu ensino, da diferenciação 

quantitativa das dualidades saúde/doença e normal/patológico constantes em Freud. 

Ora, Simanke (2002) nos mostra o caminho quando diz:  

Lacan, diga-se de passagem, sempre sentiu incômodo com esse tipo de 

explicação energética, mesmo a freudiana, que lhe parecia excessivamente 

biologizante. Ele não vai descansar, enquanto não fizer da movimentação das 

Besetzungen uma simples metáfora da lógica do significante. [...] essa 

preocupação se revela no tratamento que dá ao conceito de libido, reduzindo-

o a um operador teórico. (SIMANKE, 2002, p. 82).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



116 
 

REFERÊNCIAS 

ANSERMET, François. Clínica da origem: a criança entre a medicina e a psicanálise. 

Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2003.  

 

ASSOUN, Paul-Laurent. Introdução à epistemologia freudiana. Rio de Janeiro: 

Imago, 1983.  

 

ASSOUN, Paul-Laurent. Freud e Nietzsche: semelhanças e dessemelhanças. São 

Paulo: Editora Brasiliense, 1989.  

 

BARROCAS, Ricardo L. L. A relação entre uma ordem das homossexualidades 

masculinas e a heterossexualidade atípica da histeria de angústia. In: VALE, Alexandre; 

PAIVA, Antônio (Org.). Estilísticas da sexualidade. Fortaleza: Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará; Campinas: Pontes, 2006. 

 

BARROCAS, Ricardo L. L. Investigação epistemológica das homossexualidades 

masculinas em Freud: uma perspectiva lewino-bruniana. Bagoas, Natal, v.1, n. 1. 

jul./dez. 2007. Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/>. Acesso em: 25 ago. 2011.  

 

BARROCAS, Ricardo L. L. Investigação Epistemológica da sexualidade feminina na 

obra de Freud: uma perspectiva lewino-bruniana. Bagoas, Natal, v.5, n.6, p. 91-116, 

jan./jun.2011. Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/ >. Acesso em: 05 jun. 2011. 

 

BEAUCHESNE, Hervé. História da Psicopatologia. São Paulo: Martins Fontes, 2 

edição, 2002.  

 

BEIVIDAS, Waldir. Inconsciente et verbum: psicanálise, semiótica, ciência, estrutura. 

São Paulo: Humanitas, 2000.  

 

CANGUILHEM, Georges. La connaissance de la vie. Paris: Librairie Philosophique J. 

Vrin, 1992[1952].  

 

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010[1966].  

 

CANGUILHEM, Georges. A saúde: conceito vulgar e questão filosófica. In: Escritos 

sobre a medicina.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005[1988].  

 

COELHO, Maria Thereza A. D.; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Normal-patológico, 

saúde-doença: revisitando Canguilhem. Physis,  Rio de Janeiro,  v. 9,  n. 1, jun. 1999. 

Disponível em:  <http://www.scielo.br/pdf/physis/>. Acesso em: 11 out. 2010.  

 

COTTET, Serge. Freud e o Desejo do Psicanalista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989.  

DELRIEU, Alain. Sigmund Freud Index Thématique. Paris: Anthropos, 1997.  

 

ESTELLITA-LINS, Carlos Eduardo. Saúde e doença na psicanálise: sobre Georges 

Canguilhem e Donald W. Winnicott In: BEZERRA JR, Benilton; ORTEGA, Francisco. 

Winnicott e seus interlocutores. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2007.  

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v05n06art04_barrocas.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v05n06art04_barrocas.pdf
http://www.scielo.br/pdf/physis/


117 
 

 

FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008. 

FREUD, Sigmund. As Neuropsicoses de defesa. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume III. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1894].   

 

FREUD, Sigmund. A Interpretação dos Sonhos. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volumes IV e V. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1900].  

 

FREUD, Sigmund. Sobre os Sonhos. In: Edição Standard das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, volume V. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1901].   

 

FREUD, Sigmund. O método psicanalítico de Freud. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume VII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1904].   

 

FREUD, Sigmund. Sobre a psicoterapia. In: Edição Standard das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, volume VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1905].   

 

FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Edição Standard 

das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume VII. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996[1905].   

 

FREUD, Sigmund. Minhas teses sobre o papel da sexualidade na etiologia das 

neuroses. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 

volume VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1906].   

 

FREUD, Sigmund. Delírios e sonhos de Gradiva de Jensen. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume IX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1907].   

 

FREUD, Sigmund. O esclarecimento sexual das crianças. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume IX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1907].   

 

FREUD, Sigmund. Escritores criativos e devaneio. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume IX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1908].   

 

FREUD, Sigmund. Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. In: 

Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume IX. Rio 

de Janeiro: Imago, 1996[1908].  

 

FREUD, Sigmund. Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. In: Edição 

Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume IX. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996[1908].  

 



118 
 

FREUD, Sigmund. Sobre as teorias sexuais das crianças. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume IX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1908].  

 

FREUD, Sigmund. Prefácio psycho-analysis: essays in the field of psycho-analysis 

de Sandor Ferenczi. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud, volume IX. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1910].  

 

FREUD, Sigmund. Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. In: Edição 

Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume X. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996[1909].  

 

FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XI. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1910].  

 

FREUD, Sigmund. Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância. In: Edição 

Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XI. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996[1910].  

 

FREUD, Sigmund. A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão. 

In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XI. 

Rio de Janeiro: Imago, 1996[1910].  

 

FREUD, Sigmund. Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso 

de paranóia (dementia paranoides). In: Edição Standard das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, volume XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1911].  

 

FREUD, Sigmund. Tipos de desencadeamento da neurose. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1912].  

 

FREUD, Sigmund. Sobre a psicanálise. In: Edição Standard das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, volume XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1913].  

 

FREUD, Sigmund. A disposição à neurose obsessiva: uma contribuição ao problema 

da escolha da neurose. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud, volume XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1913]. 

 

FREUD, Sigmund. O interesse científico da psicanálise. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1913].  

 

FREUD, Sigmund. O interesse científico da psicanálise. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1913].  

 

FREUD, Sigmund. À guisa de introdução ao narcisismo In: Escritos sobre a 

Psicologia do Inconsciente. Volume 1. Rio de Janeiro: Imago, 2004[1914]. 

 



119 
 

FREUD, Sigmund. Pulsões e Destinos da Pulsão. In: Escritos sobre a Psicologia do 

Inconsciente. Volume 1. Rio de Janeiro: Imago, 2004[1915].  

 

FREUD, Sigmund. O inconsciente. In: Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente. 

Volume 2. Rio de Janeiro: Imago, 2006[1915].  

 

FREUD, Sigmund. Um caso de paranóia que contraria a teoria psicanalítica da 

doença. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 

volume XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1915].  

 

FREUD, Sigmund. Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). In: 

Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XVI. 

Rio de Janeiro: Imago, 1996[1916-1917]  

 

FREUD, Sigmund. Uma dificuldade no caminho da psicanálise. In: Edição Standard 

das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XVII. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996[1917].  

 

FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente. 

Volume 2. Rio de Janeiro: Imago, 2006[1917].  

 

FREUD, Sigmund. ‘Uma criança é espancada’: uma contribuição ao estudo da origem 

das perversões sexuais. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud, volume XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1919].  

 

FREUD, Sigmund. Prefácio à Ritual: estudos psicanalíticos de Reik. In: Edição 

Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XVII. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996[1919].  

 

FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In: Escritos sobre a Psicologia do 

Inconsciente. Volume 2. Rio de Janeiro: Imago, 2006[1920].  

 

FREUD, Sigmund. A Psicogênese de um Caso de Homossexualismo Numa Mulher. 

In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume 

XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1920].  

FREUD, Sigmund. Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranóia e no 

homossexualismo. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud, volume XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1922].  

FREUD, Sigmund. Dois verbetes de enciclopédia. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1923].  

FREUD, Sigmund. O eu e o id. In: Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente. Volume 

3. Rio de Janeiro: Imago, 2007[1923].  

FREUD, Sigmund. Uma neurose demoníaca do século XVII. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1923].  



120 
 

FREUD, Sigmund. Uma neurose demoníaca do século XVII. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1923].  

FREUD, Sigmund. Neurose e psicose. In: Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente. 

Volume 3. Rio de Janeiro: Imago, 2007[1924].  

FREUD, Sigmund. A perda da realidade na neurose e na psicose. In: Escritos sobre a 

Psicologia do Inconsciente. Volume 3. Rio de Janeiro: Imago, 2007[1924].  

FREUD, Sigmund. A dissolução do complexo de Édipo. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1924].  

FREUD, Sigmund. Uma breve descrição da psicanálise. In: Edição Standard das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1924].  

FREUD, Sigmund. Algumas notas adicionais sobre a interpretação de sonhos como 

um todo. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 

volume XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1925].  

FREUD, Sigmund. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre 

os sexos. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 

volume XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1925].  

FREUD, Sigmund. Prefácio à Juventude Desorientada de Aichhorn. In: Edição 

Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIX. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996[1925].  

FREUD, Sigmund. Um estudo autobiográfico. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1925].  

FREUD, Sigmund. Inibições, sintomas e ansiedade. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1926].  

FREUD, Sigmund. A questão da análise leiga. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XX. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1926].  

FREUD, Sigmund. Psicanálise. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas 

de Sigmund Freud, volume XX. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1926].  

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XXI. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1930].   

FREUD, Sigmund. Tipos libidinais. In: Edição Standard das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, volume XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1931].  



121 
 

FREUD, Sigmund. Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. In: Edição 

Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XXII. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996[1933].  

FREUD, Sigmund. Análise terminável e interminável. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1937].  

FREUD, Sigmund. Moisés e o monoteísmo. In: Edição Standard das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996[1939].  

FREUD, Sigmund. Esboço de psicanálise. In: Edição Standard das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, volume XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996[1940].  

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Introdução a Metapsicologia Freudiana: Artigos de 

Metapsicologia. Volume 3. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1995.  

FREUD, Sigmund; BULLITT, William C. Thomas Woodrow Wilson: um estudo 

psicológico. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1984. 

 

LAPLANCHE, Jean. PONTALIS, Bertrand. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: 

Martins Editora, 2001.  

 

LEWIN, Kurt. O conflito entre os modos aristotélico e galiléico de pensamento na 

psicologia contemporânea. In: LEWIN, Kurt. Teoria dinâmica da personalidade. São 

Paulo: Cultrix, 1975[1932]. 

MANNONI, Octave. Freud: uma biografia ilustrada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.  

MATTOS, Roberto Pires Calazans; LUSTOZA, Rosane Zétola. A medicalização do 

psíquico: os conceitos de vida e saúde. Arquivos brasileiros de psicologia, Rio de 

Janeiro, v. 60, n. 1, p. 124-131, abr. 2008.Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/. 

Acesso em: 21 fev. 2010.  

 

MATTOS, Roberto Pires Calazans; VALENTE, Hugo Silva. Determinação do campo 

de problemas do conceito de saúde. [S. l.: s. n.], [200-].  

 

MILLER, Jacques-Alain. Lacan Elucidado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.  

MOREIRA, Nayanny Sampaio. A legitimação dos fatores filogenéticos da 

feminilidade em Freud: uma investigação epistemológica. 2011. 78f. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia) – Departamento de Psicologia, Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, 2011.  

OLIVEIRA, Jaime A. De doenças a estruturas ou da medicina a uma antropologia: a 

constituição e desconstituição da nosologia psiquiátrica entre Pinel e Lacan. Physis, Rio 

de Janeiro, v. 6, n. 1, 1996, p. 53-78. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/physis/>. 

Acesso em: 10 dez. 2010.  

PIAGET, J. Psicologia e epistemologia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2003.  

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/
http://www.scielo.br/pdf/physis/


122 
 

PINHEIRO, Clara Virginia de Q. Saberes e práticas médicas e a constituição da 

identidade pessoal. Physis, Rio de Janeiro, v.16, n.1, p. 45-58, jan./jul. 2006. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/physis/. Acesso em: 23 abr. 2010.  

PRATA, Maria Regina. O normal e o patológico em Freud. Physis, Rio de Janeiro, v. 9, 

n.1, p. 37-81, 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/physis/. Acesso em: 05 

jan. 2011.  

RAIKOVIC, Pierre. O sono dogmático de Freud: Kant, Schopenhauer, Freud. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

SIMANKE, Richard T. Metapsicologia lacaniana: os anos de formação. São Paulo: 

Discurso Editorial; Curitiba: Editora UFPR, 2002.  

WINOGRAD, Monah; BEZERRA JR, Benilton; KLAUTAU, Perla. Normatividade e 

plasticidade: algumas considerações sobre a clínica psicanalítica com pacientes 

neurológicos. Revista Mal-estar e subjetividade, Fortaleza, v. 9, n. 2, p. 551-574, jun. 

2009. Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/malestar/v9n2/08.pdf>. Acesso 

em: 10 nov. 2011.  

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/physis/
http://www.scielo.br/pdf/physis/
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/malestar/v9n2/08.pdf

