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RESUMO  

 

GUIMARÃES, L. M. Destino e daímon na psicanálise. 2018. 336 f. Tese (Tese de 

Doutorado) ‒ Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

O objetivo desta pesquisa é contribuir para a investigação psicanalítica do Destino. Nesse 

intuito, acompanhamos os desdobramentos da noção na obra de dois psicanalistas ‒ Sigmund 

Freud e Fabio Herrmann ‒, reunindo e retomando suas análises sobre o tema, além de nos 

arriscarmos a elaborá-las um pouco mais. O argumento se divide em duas partes: I. Versões 

do Destino em Freud; II. Destino na Teoria dos Campos. A Parte I começa com o exame do 

termo destino na leitura freudiana de Édipo Rei e do drama de destino presente na atmosfera 

de invenção da psicanálise (1897-1900). Em seguida, reconstrói o artigo que inaugura o 

Destino como problema clínico ‒ “A significação do pai no destino do indivíduo”, de Carl 

Gustav Jung (1909) ‒ e termina detendo-se na metapsicologia do Destino, articulando as 

considerações freudianas sobre o assunto, que surgem a partir de 1920. A Parte II se inicia 

recuperando o espírito norteador da Teoria dos Campos: o resgate do horizonte vocacional da 

psicanálise. Passa, então, a comentar a definição de Destino que consta no livro Andaimes do 

real: psicanálise da crença (1998) e, por fim, inclina-se sobre a teoria dos três tempos, 

formulada por Herrmann (1991, 2001, 2015). O percurso demonstra que há duas concepções 

opostas de Destino na psicanálise: de um lado, a que nomeamos de Destino compulsivo (em 

Freud), de outro, de Destino dialogal (em Herrmann). E, na qualidade de proposta original da 

tese, há o convite para a apropriação do termo grego δαίμων (daímon) como conceito 

metodológico: daímon é o operador da passagem do Destino compulsivo para o dialogal. 

Conclui-se que esse trânsito define o próprio processo analítico, reencontrado no interior de 

uma única palavra: Destino. A pesquisa se encerra com alguns estudos complementares, que 

desenvolvem ideias específicas derivadas das conclusões.  

 

Palavras-chave: psicanálise, Destino, daímon, metapsicologia freudiana, Teoria dos Campos. 



 
 

ABSTRACT 
 

GUIMARÃES, L. M. Destiny and daímon in psychoanalysis. 2018. 336 f. Thesis (PhD) – 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

The goal of this research is to contribute to the psychoanalytic investigation of Destiny. In 

this sense, we follow the unfolding of the notion in the work of two psychoanalysts - Sigmund 

Freud and Fabio Herrmann -, gathering and resuming their analysis on the subject, and risking 

to elaborate them furthermore. The argument is divided into two parts: I. Versions of Destiny 

in Freud; II. Destiny in Fields Theory. Part I begins with the examination of the term destiny 

in the Freudian reading of Oedipus Rex and the Destiny Drama surrounding the birth of 

psychoanalysis (1897-1900). It then reconstructs the article that presents for the first time 

Destiny as a clinical problem - Carl Gustav Jung's “The Father's Significance in the Destiny 

of the Individual” (1909) -, and it ends by dwelling on the metapsychology of Destiny, 

articulating Freudian considerations on the matter as of the year 1920. Part II begins by 

recovering the guiding spirit of the Fields Theory: the rescue of psychoanalysis’ true 

vocation. It then goes on to comment on the definition of Destiny that appears in the book 

Andaimes do real: psicanálise da crença [Scaffolding of the Real: Psychoanalysis of Belief] 

(1998), and finally it leans on the Three Times Theory created by Herrmann (1991, 2001, 

2015). The course demonstrates that there are two opposing conceptions of Destiny in 

psychoanalysis: on one hand, what we call compulsive Destiny (in Freud), on the other, what 

we call dialogic Destiny (in Herrmann). And according to the original proposal of the thesis, 

this research invites the reader to consider the Greek term δαίμων (daímon) as a 

methodological concept: daímon is the operator of the passage from the compulsive Destiny 

to the dialogic one. It concludes that this transit defines the analytical process itself, 

rediscovered within a single word: Destiny. The research ends with a few complementary 

studies that present specific ideas derived from the main conclusions. 

 

Keywords: psychoanalysis, Destiny, daímon, Freudian metapsychology, Fields Theory 



 
 

RÉSUMÉ 
 

 

GUIMARÃES, L. M. Destin et daïmon en psychanalyse. 2018. 336 f. Thèse (Doctorat) — 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

L’objectif de cette recherche est de contribuer à l’étude psychanalytique du Destin. Dans ce 

but, on accompagne les déployements de la notion dans l’oeuvre de deux psychanalystes — 

Sigmund Freud et Fabio Hermann — en reprenant les analyses qu’ils ont portées sur le thème 

tout en prenant le risque de les poursuivre d’avantage. L’Argument se compose de deux 

parties: I. Versions du Destin chez Freud; II. Destin dans la Théorie des Champs. La Partie I 

débute sur l’étude du terme destin à travers la lecture freudienne d’Œdipe roi, aussi bien que 

sur le drame de destin latent dans l’atmosphère qui habite l’invention de la psychanalyse 

(1897-1900). Par la suite, on reconstruit l’article qui introduit le Destin comme un problème 

clynique — “Le rôle du père dans le destin de l’individu”, de Carl Gustav Jung (1909) — et 

termine en s’arrêtant sur la métapsychologie du Destin, en articulant les considérations 

freudiennes sur ce sujet qui apparaîssent dans les années 1920. La  artie    commence par 

retrouver l esprit directeur de la  héorie des Champs  la récupération de l’horizon vocacionnel 

de la psychanalyse. Elle poursuit sur un commentaire de la définition de Destin présente dans 

le livre Andaimes do real: Psicanálise da crença (1998), et aboutit en s’inclinant sur la 

théorie des trois temps formulée par Hermann (1991, 2001, 2015). Le parcours démontre qu’il 

y a deux conceptions opposées de Destin en psychanlayse  d’un côté celle que nous nommons 

Destin compulsif (chez Freud); de l’autre, un Destin dialogique (chez Hermann). Enfin, la 

proposition originale de la thèse est d’inviter à l’appropriation du terme grec δαίμων (daïmon) 

comme concept méthodologique: daïmon en tant qu’opérateur du passage du Destin 

compulsif au dialogique. On y conclut que ce transit définitit le propre processus analytique, 

retrouvé à l’intérieur d’un seul mot  Destin. La recherche se termine avec quelques études 

complémentaires qui développent certaines idées spécifiques dérivées des conclusions. 

 

Mots-clé: psychanalyse, Destin, daïmon, métapsychologie freudienne, Théorie des Champs. 



 
 

RESUMEN 

 
GUIMARÃES, L. M. Destino y daímon en psicoanálisis. 2018. 336 f. Tesis (Doctorado) — 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

El objetivo de este estudio es contribuir a la investigación psicoanalítica del Destino. Para tal 

propósito seguimos los desdoblamientos de la noción en la obra de dos psicoanalistas — 

Sigmund Freud y Fabio Herrmann —, reuniendo y retomando sus análisis sobre el tema, 

además de arriesgarnos a elaborarlas un poco más. El argumento se divide en dos partes: I. 

Versiones del Destino en Freud; II. Destino en la Teoría de los Campos. La Parte I comienza 

con el examen del término destino en la lectura freudiana de Edipo Rey y del drama de 

destino marcando la atmósfera de invención del psicoanálisis (1897-1900). En seguida 

reconstruye el artículo que inaugura el Destino como problema clínico — “El significado del 

padre para el destino del individuo”, de Carl Gustav Jung (1909) — y finaliza deteniéndose en 

la metapsicología del Destino, articulando las consideraciones freudianas sobre el tema, que 

surgen a partir de 1920. La Parte II se inicia recuperando el espíritu de dirección de la Teoría 

de los Campos: el rescate del horizonte vocacional del psicoanálisis. A seguir comenta la 

definición de Destino que consta en el libro Andaimes do real: psicanálise da crença 

[Andamios de lo real: psicoanálisis de la creencia] (1998) y, por último, se inclina sobre la 

teoría de los tres tiempos, formulada por Herrmann (1991, 2001, 2015). El recorrido 

demuestra que hay dos concepciones opuestas de Destino en el psicoanálisis: por un lado, la 

que denominamos Destino compulsivo (en Freud), por otro, la de Destino dialogístico (en 

Herrmann). Y en calidad de propuesta original de la tesis, hay una invitación a apropiarse del 

término griego δαίμων (daímon) como concepto metodológico: daímon es el operador del 

paso del Destino compulsivo hacia el dialogístico. Se concluye que este tránsito define el 

propio proceso analítico, reencontrado al interior de una única palabra: Destino. La 

investigación finaliza con algunos estudios complementarios que desarrollan ideas específicas 

derivadas de las conclusiones.  

 

Palabras clave: psicoanálisis, Destino, daímon, metapsicología freudiana, Teoría de los 

Campos. 
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INTRODUÇÃO 
 

“… in order to study our dreams it is necessary to dream;  

and in order to dream it is necessary to sleep.” 

G. K. Chesterton 

 

Balizas 

 

 Qual é a leitura psicanalítica da noção de Destino? Tal pergunta resume os estudos 

desta tese. A bem da verdade, ela é uma versão reduzida de um projeto inicial mais amplo e 

mais pretensioso. 

 Em um primeiro momento, a pesquisa assumiu a forma geral de investigação das 

continuidades e descontinuidades entre a noção de Destino na psicanálise e o termo grego 

δαίμων (daímon) nas tragédias de Sófocles, buscando identificar alguns ecos do pensamento 

trágico na psicanálise. Ainda que tenhamos nos preparado consideravelmente para a 

empreitada, logo percebemos que não conseguiríamos realizá-la a não ser de modo 

panorâmico, ou pior, desimplicado, o que não traria nenhuma contribuição substancial. Hoje, 

o antigo ponto de partida nos parece desmesurado, pois continha em si uma ὕβρις (hýbris). Ao 

desrespeitar os próprios limites, havíamos assumido um fardo mais pesado do que poderíamos 

carregar. 

 A saída encontrada foi a subtração: utilizando-se do adágio acadêmico, escolhemos 

fazer menos para fazer melhor. Ou seja, não abandonamos o objeto inicial, apenas 

reconhecemos que nosso fôlego não nos conduziria tão longe e nos contentamos em percorrer 

a metade do caminho. Limitamos o objetivo a delinear e levar adiante a contribuição 

psicanalítica para a questão do Destino ‒ este é o nosso fio condutor. Do segundo recorte, 

surgiram as três partes aqui presentes:  

I. Versões do Destino em Freud; 

II. Destino na Teoria dos Campos; 

III. Desatinos implicados: estudos complementares. 

Enunciado de maneira simples, o intuito é reunir o que dois autores-psicanalistas ‒ Sigmund 

Freud e Fabio Herrmann ‒ disseram sobre o Destino e dizer um pouco mais. O paradoxo (ou o 

autoconsolo) é que talvez a problemática inicial, que incluía uma proximidade maior com o 
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trágico de Sófocles, tenha se mantido como pano de fundo, percorrendo sub-repticiamente as 

três partes, e, apenas assim, colaboramos para sua investigação.  

 Além disso, ressaltamos que nem todas as variantes do Destino na psicanálise serão 

examinadas nesta pesquisa. Não temos pretensão exaustiva, mas sim comparativa: a escolha 

dos autores (Freud e Herrmann) se deu pelo fato de que, no cotejamento das diversas análises 

feitas sobre o Destino, evidenciou-se a oposição que habita essa noção, possibilitando, assim, 

desenhar duas concepções simetricamente contrárias. Chamamos uma de Destino compulsivo 

e outra de Destino dialogal ‒ e, tal como em um ímã, são como polos opostos no interior de 

um mesmo termo, uma sorte de origem antitética da palavra Destino.
1
 Apenas ao final da 

pesquisa, talvez tarde demais, reconhecemos que estávamos a analisar o trânsito de uma 

definição para outra: os caminhos que levam do Destino compulsivo ao dialogal ‒ esta 

passagem, que é o objeto retroativo, também constitui o próprio processo analítico. Com isso, 

ao esboçar a investigação psicanalítica do Destino, foi possível também rever o trabalho da 

análise. 

‒ 

 Estudar uma noção psicanalítica tem suas peculiaridades. Uma das principais é a 

conservação de certo grau de indeterminação. Ao ser evocada em distintos contextos de 

análises e ao se articular com diferentes conceitos, ela adquire outras formas e descobre 

figuras alteradas de si mesma. É, inclusive, difícil encontrar um termo ou um conceito 

freudiano que se repita ipsis litteris de um texto para outro. Há, no mínimo, uma nuance ou 

uma modulação, quando não há mudanças radicais. 

 Com o Destino não é diferente. Circunscrevendo-nos apenas ao universo freudiano, é 

notável como a palavra engloba vários aspectos, algo similar a um dado com várias faces. 

Uma delas voltada para Édipo Rei e o drama de destino, trazendo, assim, um aporte literário. 

Outra entrelaça Destino e repetição na expressão compulsão de destino, muito próxima da 

clínica. Outra, ainda, relaciona Destino e humor por meio do posicionamento singular diante 

da última figura do Super-eu. E haveria, em outros campos de análise, outros semblantes, 

alguns pouco estudados ou desconhecidos. De tal maneira que Destino, em Freud, já é plural 

e, antes de encontrar um traço comum a essas distintas utilizações, é preciso conviver com sua 

                                                           
1 Essa cisão na noção de Destino não é um argumento original. Diversos autores já a destacaram, nomeando-a de 

diferentes formas: Karl Reinhardt (1933), por exemplo, distingue entre destino monológico e destino dual; 

Leopold Szondi (em boa parte de sua obra) divide o destino entre coercitivo e de escolha; e Christopher Bollas 

(1992) diferencia destino e fado. Mas, vale lembrar, com Freud (1920/2010), que “ rioridade e originalidade não 
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polissemia. Capturar o Destino está fora de cogitação, tentamos apenas cuidar das suas 

múltiplas formas. 

 Pois bem, a refração do sentido da noção indica que ela foi tocada pelo campo em 

análise; quer dizer, sua indeterminação é uma espécie de abertura ao outro. Ato contínuo, sua 

definição dependerá do que se entrelaça ou se mistura. Toda noção psicanalítica está aberta a 

uma exterioridade que, a princípio, lhe é alheia. É algo simples, mas nos parece crucial 

manter vivo em nossas pesquisas: um conceito não pode ser definido sem a instauração de 

uma alteridade em seu núcleo. A imagem do paciente habitando o centro do consultório é crua 

e fiel; sem a fala do outro, não há análise. A interpretação psicanalítica, quando de fato 

acontece, realiza uma dupla operação: por um lado, rompe o campo em análise, possibilitando 

o vislumbre de suas regras constituintes (em resumo, altera o outro); por outro lado e ao 

mesmo tempo, incorpora na psicanálise a particularidade destilada do campo rompido (em 

suma, altera a si mesma). Há uma alteração recíproca inerente ao exercício da psicanálise.  

 Resgatar e examinar algumas das polissemias do Destino é o objetivo mais geral. Não 

pretendemos estabelecer uma compilação de todos os usos que Freud e Herrmann fizeram do 

termo. Não se trata disso, e sim de retomar o preciso momento em que uma alteridade 

contamina essa concepção e permite a criação de uma definição. O leitor ‒ depois de ter 

visitado umas dez ou quinze análises diferentes em que o Destino surge e ressurge, 

adentrando cada campo em que o termo foi evocado e, principalmente, acompanhando de 

perto as suas rupturas ‒ construirá em seu íntimo, ao menos, duas ideias do que é Destino, e 

esta é talvez a melhor forma de aprender (sem apreender) uma noção psicanalítica. Só a partir 

daí pode-se derivar a particularidade do Destino que é apropriada pela psicanálise. 

 Este é o nosso lugar: não pretendemos nos colocar em uma posição exterior à 

psicanálise, ao modo de um comentador distanciado que se põe a falar sobre ela. Mas também 

não nos limitamos à posição de quem fica no interior da psicanálise, como um adepto que só 

fala sobre ela e tudo a partir dela. Gostaríamos ‒ isso, sim ‒ de ocupar o lugar de quem habita 

a psicanálise, isto é, habitar no sentido de implicar-se, conservando “uma silenciosa abertura 

ao que não é nós e que em nós se faz dizer” (Frayze-Pereira, 2010a, p. 38). 

‒ 

 Antes de iniciar, há de se reconhecer que esta pesquisa é um encontro com o 

pensamento clínico de Fabio Herrmann. A influência do autor ‒ que não deixa de ser a de 

                                                                                                                                                                                     

se incluem entre as metas do trabalho psicanalítico” (p. 121). O esforço aqui realizado foi o de apropriar-se dessa 

distinção e criar a nossa versão. 
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Freud, visto que a Teoria dos Campos propõe a retomada do horizonte de vocação da 

psicanálise (ou, nos nossos termos, o resgate do daímon) ‒ não se resume a localizarmos nele 

uma definição psicanalítica de Destino, mas inclui o fato de que nele também encontramos o 

caminho para se chegar a uma definição. Seu pensamento, assim, se faz presente não só pelo 

que encontra (as formulações a que chega), mas pelo o que requer (o compromisso com o 

método da psicanálise). 

 É importante destacar que seria um contrassenso fazer um comentário acadêmico 

sobre a Teoria dos Campos, na medida em que uma de suas propostas centrais é justamente 

deixar a posição abstrativa do comentador. É exequível, mas faltaria algo de sua essência. 

Utilizando-se de uma imagem de Jorge Luis Borges (2011), seria como escrever uma obra de 

astronomia sem nunca contemplar as estrelas.  

 Não há outro jeito senão nos arriscarmos a analisar. Mesmo quando estudamos teorias 

alheias, não aderimos ao conhecimento psicanalítico consagrado sem antes modificá-lo. O 

que fizemos foi realizar psicanálises experimentais: levamos adiante o processo de destilação 

analítica; construímos prototeorias a partir de revelações parciais; ensaiamos outras formas de 

escrita, possíveis ficções freudianas; e, em especial, tomamos cuidado com as zonas 

intermediárias, sobre as quais falaremos logo adiante. Enfim, tentamos nos apropriar da 

psicanálise colocando-a em ação ao invés de enxergá-la como um saber constituído. 

 É notável como a escrita caminha, da Parte I à II, em um progressivo distanciamento 

do estilo acadêmico. A cada segmento, citam-se menos autores, talvez excitam-se mais os 

leitores, e com certeza exercita-se ainda mais o pesquisador. A cada passo, torna-se menos 

livresca e um pouco mais livre. Até esta introdução, escrita findo o trabalho e com menos 

tempo do que precisaria, já traz as marcas de seu percurso. 

 O contato com a obra de Herrmann nos ajudou a esboçar o estilo da tese, que, de 

forma alguma, está definido, mas reflete alguns de seus traços. A melhor forma de agradecer 

por um ensinamento não é repeti-lo, e sim ousar praticá-lo. 

O estilo de investigação 

 

 A noção de zona intermediária, proposta por Herrmann (2001, p. 19), se mostrou o 

guia investigativo da pesquisa. Em cada um dos segmentos, evitou-se a pressa para 

interpretar. Tal impaciência analítica pode ser definida pela rápida passagem da superfície 

representacional para a dita profundidade do psiquismo, semelhante a um salto que estabelece 

uma correspondência imediata entre representações conscientes e figuras do inconsciente. 

Curiosamente, esse salto interpretativo não deixa de ser uma análise simbólica, similar àquela 
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com que Freud rompe na Interpretação dos sonhos. Mas esta migrou para o interior da 

psicanálise sob a forma de uma tradução simultânea do conteúdo manifesto utilizando um 

dicionário psicanalítico. Tal operação define, por excelência, a aplicação do conhecimento 

psicanalítico pré-estabelecido. 

 Uma das principais características da pressa analítica é seu efeito indiferenciador. 

“Arranhe um russo”, diz o provérbio evocado por Freud (1926/1990, p. 126), “e aparecerá o 

tártaro sob a pele”; ou, como Herrmann (2001, p. 27) costumava dizer, “no fundo, no fundo, 

todos os homens são iguais; por isso, o que interessa é a superfície…”. O salto interpretativo 

se contenta em encontrar figuras gerais que, no final das contas, apagam a especificidade do 

objeto em questão.  

 Ao contrário, para analisar, é preciso ter calma. Sem o apoio de uma correspondência 

confortante, nos resta cuidar do processo de destilação que define a nossa prática: deter-nos 

no exame das representações para, só então, e se for o caso, desembocar nos conceitos 

considerados profundos. Aliás, é mais comum que esse cuidado não revele verdades gerais, 

mas que se depare com regras ou constantes que estão a um palmo do pensar cotidiano e que 

determinam as relações de um campo específico. Assim, analisar é o avesso ao salto 

interpretativo, pois inclui se ocupar de uma extensão que vai da superfície da realidade ao 

inconsciente teórico da psicanálise ‒ uma vasta dimensão que Herrmann nomeou de zona 

intermediária. 

 Como exemplo de análises da zona intermediária, Herrmann (2001) mencionou, entre 

outros, o exame das variações gramaticais em torno do tema “ele me odeia” no caso Schreber 

(Freud, 1911), tão importante quanto a descoberta da projeção na paranoia. Ou ainda as 

observações sobre o sentido da forma negativa de juízo em A negação (Freud, 1925), que 

forneceu o estofo para a formulação da marca do inconsciente no não. Também poderíamos 

mencionar análises do próprio Herrmann, por exemplo, a do fascínio (1979/2001), na qual o 

autor se deteve na manifestação de um quadro repetitivo, que escorregou ora para um lado, 

ora para outro. O acompanhamento da repetição, com suas modulações e seus distintos 

desfechos, está de igual para igual com a interpretação a que chegou, por mais fascinante que 

esta seja: o fascínio é uma mistura de asco com ridículo. São apenas menções a análises que 

levaram em consideração a zona intermediária, isto é, estudos que focaram a decomposição 

química da superfície representacional antes de se arriscarem a uma conclusão. Afinal, são 

tais decomposições que sustentam as conclusões, não o contrário. Nelas, ao invés de saltar, o 

analista se autoriza a mancar  “O que não podemos alcançar voando, devemos alcançar 
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claudicando. (…) Segundo as Escrituras, não é pecado mancar” (Rückert, in Freud, 

1920/2010, p. 239). 

 Eis, então, que a noção de zona intermediária, por si só, comporta um estilo de 

investigação no qual sempre se encontrará uma reflexão sobre a profundidade da superfície: 

“Não num submarino mergulhado nas regiões abissais do inconsciente, mas num nado 

relaxado, com máscara, tubo e pés-de-pato” (Herrmann, 2001, p. 19). Nado relaxado para o 

leitor, assim esperamos; para o pesquisador, é um trabalho e tanto de composição. Oposição 

interessante: os saltos interpretativos são consideravelmente fáceis de fazer, mas requerem um 

esforço a mais do leitor, que deve criar o intervalo que os sustenta no melhor dos casos ou 

deve anuir com a rápida passagem no pior deles. São textos fáceis de serem escritos, mas 

complicados de serem lidos. Por outro lado, as análises que se ocupam da zona intermediária 

não requerem do leitor outra coisa senão que as acompanhe, bem como assumem para si os 

erros: aquilo que não foi bem descrito, não foi bem compreendido. São textos facilmente 

lidos, mas árduos de serem confeccionados.  

‒ 

 Usando termos da Teoria dos Campos,
2
 a zona intermediária localiza-se entre o real 

(entendido como estrato produtor do humano, no qual os grandes motivos comuns ‒ paixão, 

guerra, morte etc. ‒ estão plenamente ativos, operando, assim, indiferenciação e 

indeterminação) e a realidade (compreendida como a drástica redução do mundo dos 

possíveis, na qual a função geradora é aplainada e empobrecida a tal ponto que pode ser 

representada sob uma forma estática, a rotina). O trabalho proposto na análise da zona 

intermediária se dirige às camadas que vão da realidade ao real e também às esferas 

correspondentes no sujeito: da crosta sólida da identidade ao magma do desejo. Cristalizado 

na realidade, não se é; dissolvido no real, deixa-se de ser ‒ e no trânsito entre eles, encontram-

se os andaimes do mundo humano. 

 Não à toa, a noção de zona intermediária irá desembocar na de campo. Campo é o 

lugar das regras específicas que determinam as relações concretamente vividas em seu 

interior, e não o lugar das elaborações gerais sobre o funcionamento psíquico. A análise de um 

campo contém, assim, muito antes de alcançar formulações sobre as zonas abissais do 

psiquismo, uma reflexão sobre a trama que se esconde logo abaixo do pensamento rotineiro.  

                                                           
2 Que retomaremos no Capítulo 5. 
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 Em termos simples, é na zona intermediária em que se localizam as mediações 

indispensáveis a toda análise, assim como todo psicanalista, ainda que não a nomeie, 

reconhece a sua importância. 

‒ 

 Foi o que tentamos fazer, ou melhor, foi isso que esta pesquisa se tornou: um trabalho 

investigativo das zonas intermediárias da noção psicanalítica de Destino. O que significa que 

evitamos deduzir teorias a partir de outras teorias e nos esforçamos em revisitar e expandir a 

zona intermediária em que elas nasceram. Isso implica ler as obras dos autores estudados e 

também ler o que eles leram, reambientar-se no campo para acompanhar de perto sua ruptura, 

o que, no caso do Destino, significa percorrer a alta literatura. A reconstrução das camadas 

investigativas, longe de limitar-se a reiterar as conclusões, permite, no mínimo, o destaque de 

elementos pouco notados, passando por consideráveis amplificações, chegando até a operar 

ressignificações. O simples fato de reconstruir uma análise renova o olhar sobre ela. Como em 

um jardim japonês composto apenas por pedra e areia, basta mudar um pouco a posição de 

seus componentes para se ter um novo jardim.  

 Sem hesitação, podemos dizer que a nossa principal contribuição são o resgate e a 

ampliação das zonas intermediárias que levaram Freud e Herrmann a produzirem diferentes 

interpretações do Destino. Dito assim, parece pouco ‒ talvez o seja ‒, mas é também honesto, 

por ser sem álibi interpretativo. Não se trata, portanto, de compilar as elaborações sobre o 

Destino de autores-psicanalistas na busca por uma teoria unificada, mas revisitar com 

intensidade os seus distintos locais de nascimento. Podemos garantir que a tentativa de 

agrupamento (sucinta e que consta no segmento “Final sem síntese”) não é mais interessante 

do que o percurso.  

‒ 

 Por fim, há um sentido maior em deter-se nas zonas intermediárias em uma 

investigação sobre o Destino, o qual só vem à tona no segmento “Tempo transitivo”. É que a 

pressa para interpretar se resume a reiterar as teorias consagradas, mantendo a psicanálise 

idêntica a si mesma, prendendo-a em uma significação e fundando, assim, um Destino 

coercitivo. E, dessa forma, o salto interpretativo (que não deixa de ser uma forma de assalto) 

subtrai de qualquer análise o que ela possui de mais interessante: a sua capacidade de assumir 

e alterar a própria psicanálise. Argumentaremos que a proximidade com o processo solvência, 

que ocorre no zelo pela zona intermediária, nos permite delinear a interpretação psicanalítica 
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do Destino e, ao mesmo tempo, vislumbrar o Destino da interpretação psicanalítica. Toda 

interpretação tem um Destino, que, contrário do eterno retorno da teoria, conduz ao 

reencontro com o método que a criou ‒ o seu Destino dialogal. 

 Conta a Eneida (Virgílio, 2014) que os demônios (δαίμονες) não acordam ao se cavar 

muito fundo, mas que bastam duas gotas de sangue ‒ ou seja, algo de sua implicação ‒ para 

despertá-los. 

Convenções 

 

 Empregamos Destino (com maiúscula) para distinguir o objeto, ainda que só tenhamos 

compreendido alguns dos seus múltiplos sentidos ao longo da pesquisa. Apenas a título de 

amostra, podemos dizer que Destino é uma força indeterminada que, não obstante, causa uma 

tremenda determinação. Com isso, queremos diferenciá-lo do destino (com minúscula), que, 

mesmo tendo intersecção semântica, comporta um sentido mais restrito (e menos 

aterrorizante): local aonde alguém vai, direção, meta, rumo. É diferente, por exemplo, quando 

Freud, em 1915, se detêm sobre os destinos da pulsão e quando, em 1920, se inclina sobre a 

compulsão de Destino: no primeiro, destino é sinônimo de vicissitude ou desdobramento; no 

segundo, Destino é um traço demoníaco a reeditar uma cena desprazerosa na vida do paciente. 

‒ 

 A tradução de base da obra de Freud que utilizamos é a de José L. Etcheverry, da 

editora Amorrortu (2006), que convertemos livremente para o português. Também 

recorremos, quando disponível, à tradução da editora Companhia das Letras, coordenada por 

Paulo César de Souza, na qual introduzimos algumas alterações conceituais.
3
 Nas citações da 

obra de Freud e Herrmann, apresentamos o ano da publicação original, seguido do ano da 

edição consultada e da paginação; e, no caso de coincidência do ano (o de publicação com o 

da edição utilizada), o que ocorre apenas na obra de Herrmann, coloca-se a data só uma vez. 

 Para a tragédia Édipo Rei, de Sófocles, usamos o texto grego estabelecido por H. 

Lloyd-Jones e N. G. Wilson (1990) e a transcriação do professor Trajano Vieira (2012). Nas 

                                                           
3 Modificações que o próprio tradutor sugere ao escrever:  

 

  […] os leitores e psicanalistas que empregam termos diferentes, conforme suas diferentes 

abordagens e percepções da psicanálise, devem se sentir à vontade para conservar suas opções. Ao ler 

essas traduções, apenas precisarão fazer o pequeno esforço de substituir mentalmente ‘instinto’ por 

‘pulsão’, ‘instintual’ por ‘pulsional’, ‘repressão’ por ‘recalque’, ou ‘Eu’ por ‘ego’, exemplificando. No 

entanto, essas palavras são poucas, em número bem menor do que geralmente se acredita. (Souza, 2010, 

in Freud, 1914-1916/2010, p. 12.) 
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citações, indicamos a sigla canônica OT (de Οἰδίπους Τύραννος, Édipo Rei), seguida do 

número do verso. Rara e temerariamente, nos aventuramos a traduzir pequenas passagens do 

grego antigo, que serão indicadas e que foram concebidas apenas para este trabalho. Todos os 

erros devem ser colocados na nossa conta, assim como os acertos. 

‒ 

 Optamos por iniciar as Partes I e II com um roteiro do que nelas será desenvolvido, o 

que faz com que o texto perca algo de sua fluidez e surpresa, mas, por outro lado, ganhe em 

compreensão da arquitetura do argumento. 
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FINAL SEM SÍNTESE 

 

“Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma.” 

Fernando Pessoa 

 

 Acompanhamos o desdobramento da noção de Destino na obra de dois autores-

psicanalistas, Sigmund Freud e Fabio Herrmann. Não tivemos pretensão exaustiva nem 

sintética. Quisemos resgatar e examinar algumas de suas polissemias. E só agora nos ocorre 

uma possibilidade agrupamento, ainda que as conclusões a que chegamos requeiram mais 

tempo de trabalho. 

 Nossa investigação permite delinear duas concepções opostas de Destino na 

Psicanálise. No recorte que fizemos da obra de Freud (Parte I), encontramos o Destino 

atrelado à noção de compulsão. Desde sua entrada literária presente na tragédia e no drama de 

destino, passando pelo artigo inaugural de Jung (que o estabelece como questão clínica), até 

as suas formulações metapsicológicas (da compulsão de destino à última figura do Super-eu), 

destaca-se o aspecto coercitivo do Destino, como força que leva a repetir uma experiência 

desprazerosa para além da intenção consciente. 

 Ao abordamos a Teoria dos Campos (Parte II), encontramos o Destino ligado às 

noções de reciprocidade e de desejo. Desde o resgate do método da psicanálise, passando pela 

relação entre crença e Destino, até a teoria dos três tempos, destaca-se o aspecto dialogal do 

Destino, o encontro com o seu horizonte de vocação, conquistado em uma análise depois de 

seu longo processo de depuração. 

 Chamamos a primeira de Destino compulsivo, e a segunda de Destino dialogal. Tal 

como no ímã, as duas concepções são como polos opostos no interior de uma mesma palavra. 

Podem ser consideradas, inclusive e respectivamente, como início e fim de uma análise. 

 Arriscamos a propor a apropriação do termo grego δαίμων (daímon) na Psicanálise. 

Irredutível a uma das figuras antagônicas do Destino, o daímon é o operador da passagem 

entre elas: em uma definição metodológica, é o caminhar do Destino coercitivo ao dialogal, 

percurso que define o próprio processo psicanalítico, reencontrado no interior de uma única 

palavra.; mas também: que palavra!
15

 

 

                                                           
15 Essa definição de daímon é psicanalítica, ou seja, ainda que o termo tenha sido retirado do universo grego 

antigo, em sua composição levou-se em consideração apenas o Homem Psicanalítico, isto é, o homem em 

condição de análise. Resta assim uma via aberta para, num segundo momento, pensá-la junto à noção antiga de 

daímon, mais especificamente tal como ela se encontra nas tragédias de Sófocles. 
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  Por fim, se deu que, por influência do pensamento de Herrmann e talvez pela própria 

espessura ontológica que conecta método e Psique, fomos levados a tocar na questão do 

Destino da Psicanálise (seja ele compulsivo ou dialogal), ou seja, fomos induzidos a tecer 

algumas linhas sobre o abandono das compulsões teóricas e técnicas, indo em direção ao 

horizonte vocacional da prática, no qual localizamos o daímon da Psicanálise. 
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