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carta
Se hoje é amplamente aceito que temos 
desejos e angústias que escondemos de nós 
mesmos, o mundo tomou um susto quando, 
na virada do século 19 para o 20, Sigmund 
Freud concluiu que a personalidade que 
projetamos não é resultado de decisões 
conscientes – sábias ou estúpidas –, e sim 
de conflitos mentais que acontecem fora 
do nosso alcance, nos porões escuros do 
inconsciente. Em substituição ao homem 
cartesiano, movido por uma mente racional, 
Freud apresentou um indivíduo moldado 
por uma razão imperfeita, cujo combustível 
são impulsos selvagens que precisam ser 
domados, pois batem de frente com a vida 
em sociedade. De quebra, criou uma terapia 
na qual o protagonismo da ação terapêutica 
é do paciente, não do especialista – e assim 
criou um modelo a ser seguido por todas 
as psicoterapias depois dele. 

Você nem precisa ler Freud para viver sob 
a influência desse austríaco viciado em 
charutos. Qualquer um que consome cul-
tura de massa transita por ideias que as 
teorias freudianas fixaram no senso comum. 
Seus conceitos estão nas novelas, nos ar-
tigos de jornal, na publicidade. Sem a psi-

canálise, Woody Allen nunca teria feito seus 
melhores filmes.

Por tudo isso, nenhum dos grandes pen-
sadores jamais esteve à altura de Freud no 
ranking fictício dos “mais citados em me-
sa de bar”. Ideias polêmicas como o com-
plexo de Édipo e a inveja do pênis são 
frequentes nas conversas entre leigos há 
quase um século – com todos os equívocos 
que o conhecimento meramente superficial 
dessas teorias costuma provocar. 

A razão de ser deste dossiê é explicar e 
descomplicar Sigmund Freud, corrigindo 
os mitos e apresentando, de forma trans-
parente, suas principais teorias – tudo de 
um modo acessível, sem apelar a jargões, 
mas sem menosprezar a sua inteligência. 
O que você vai ler é um passeio mais que 
necessário pela própria natureza humana.

Afinal, sexualidade, emoções e conflitos 
de personalidade são o material sofisticado 
de que somos feitos – o estofo da nossa 
humanidade. Temas obrigatórios no centro 
dessa mesa de bar filosófica.

EDITOR
Alexandre Carvalho é autor do livro 
Freud – Para entender de uma vez, da 
SUPER, no qual se baseia este dossiê.

S
O INVENTOR DA MODERNIDADE
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linha do tempo
1856
Sigismund Schlomo 
Freud nasce no dia 6 
de maio, na Morávia, 
região da Europa 
Central então per-
tencente ao Império 
Austríaco – hoje 
parte da República 
Tcheca. Quatro anos 
depois, a família se 
mudará para Viena, 
onde Freud perma-
necerá quase que 
pelo resto da vida.

188 1
Forma-se em Medici-
na. No ano seguinte, 
começa a trabalhar 
no Hospital Geral de 
Viena. Sua especia-
lidade: neurologia. 

1884
Passa a pesquisar o 
uso clínico da cocaína 
– que acredita ser um 
remédio poderoso 
contra falta de vigor 
físico e mental. Vira 
usuário e entusiasta 
do pó branco. Mais 
tarde, arrependido, 
deixará a droga.

Sigmund Freud 
(1856-1939)
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1885
Estuda com o médico 
Jean-Martin Charcot, 
em Paris, que investiga 
doenças psíquicas com 
hipnose. Ali confirma 
sua impressão de 
que os sintomas 
físicos das mulheres 
histéricas têm origem 
mental, não em 
males do corpo. 

1890
Uma paciente de 
Freud, madame Benve-
nisti, o presenteia com 
um divã. Diz que, se 
terá sua cabeça ana-
lisada, precisa estar 
confortável. (O origi-
nal está em exposição 
até hoje no Museu 
Freud, em Londres.)

1895
Lança Estudos sobre a 
Histeria, em parceria 
com o fisiologista 
Josef Breuer, obra 
considerada a certidão 
de nascimento 
da psicanálise.

1899
A Interpretação dos 
Sonhos é publicado em 
dezembro – mas Freud 
coloca 1900 como 
data do livro, para 
marcá-lo como um dos 
grandes eventos do 
início do novo século. 
A obra apresenta a sua 
“primeira tópica”: a 
divisão da mente em 
consciente, pré-cons-
ciente e inconsciente.

1905
Lança seu livro mais 
polêmico, que lhe 
rende fama de tarado. 
Três Ensaios sobre a 
Teoria da Sexualidade 
choca o mundo com o 
complexo de Édipo e 
ao sugerir que crianças 
também têm suas 
próprias brincadeiras e 
necessidades sexuais.

1908
O Primeiro Congresso 
Internacional de Psi-
canálise, na Áustria, 
reúne 42 “psicólogos 
freudianos” de sete 
países. É a dissemi-
nação das teorias de 
Freud, que ganha um 
novo capítulo quando 
ele faz palestras nos 
EUA, onde a psicaná-
lise vira uma febre. 

1920
Lança Além do Prin-
cípio do Prazer, que 
introduz o conceito 
de pulsão de morte, 
um impulso agressivo 
que está na base da 
natureza humana.

1923
Freud apresenta sua 
“segunda tópica”: 
agora estrutura o 
aparelho psíquico 
em id, ego e supere-
go – instâncias em 
permanente conflito.

1930
Um ano após o colapso 
da Bolsa de Nova York, 
publica seu livro mais 
lido e mais pessimista: 
O Mal-Estar na Civili-
zação. Freud defende 
que os desejos huma-
nos e as exigências da 
sociedade são duas 
coisas inconciliáveis. 

1933
Em Berlim, os nazistas 
queimam seus 
livros – considerados 
“ciência judaica”. 
Freud não se abala: 
“Quanto progresso! 
Na Idade Média, 
teriam me queimado; 
agora limitam-se a 
queimar meus livros”. 

1938
Hitler toma a Áustria 
e assume o poder em 
Viena. Freud se vê 
obrigado a deixar a 
cidade. Octogenário, 
doente, emigra para 
a Inglaterra antes que 
o levem a um campo 
de concentração. 

1939
Em Londres, já sem 
suportar as dores de 
um câncer na boca, 
pede a seu médico que 
lhe dê três superdoses 
de morfina. Freud tem 
uma morte serena 
após 16 anos resistin-
do à doença que nunca 
o fez abdicar do maior 
prazer de uma vida: 
20 charutos por dia.

DOSSIÊ SUPER 7 
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Nossa concepção de mente nunca 
mais foi a mesma depois de 
Freud. Ficou repartida entre 
inconsciente e consciente, e 
povoada de desejos proibidos.

“He kept us out of war!”. Esse slogan 
– “Ele nos manteve fora da guerra” – fun-
cionou que foi uma beleza na campanha de 
reeleição do presidente Woodrow Wilson 
em 1916, garantindo aos Democratas mais 
quatro anos na Casa Branca. O sucesso da 
plataforma pacifista era uma confirmação: 
o povo americano não queria se meter no
imbróglio da Primeira Guerra Mundial, lá do 
outro lado do Atlântico. Enquanto a carnifi-
cina traumatizava a Europa, os Estados Uni-
dos adotavam uma posição de neutralidade 
pragmática: não disparavam nem recebiam 
um tiro sequer, mas turbinavam a própria 
economia com as oportunidades comerciais 
abertas pelo conflito. Afinal, a Tríplice En-
tente – aliança militar entre França, Reino 
Unido e Império Russo – tinha urgência de 
mais armas e alimentos. 

Basta lembrar que o combate tinha co-
meçado em 1914 para ver que esse arran-
jo ideal – paz na sua terra e lucro com a 
guerra – durou bastante. Pelo menos até 
um ponto em que não deu mais pé. Em 
1917, os EUA se viram obrigados a mudar 
de estratégia, fazendo sua primeira entra-
da tardia e salvadora num conflito inter-
nacional do século 20. Mas quais os mo-
tivos dessa mudança de planos? 

Primeiro porque a tal neutralidade era es-
palhafatosamente da boca para fora: o país 
enviava recursos e fazia empréstimos finan-
ceiros só para um dos lados da contenda – o 
que, claro, não deixava alemães e austríacos, 
o outro lado, exatamente felizes com os ame-
ricanos. Além disso, os EUA também come-
çaram a desconfiar que seus clientes pode-
riam acabar perdendo a guerra, e isso talvez 
levasse a uma situação que, aos olhos do 
capitalismo, é pior que a morte: a malfadada 
inadimplência. Quem pagaria pelos capace-
tes, canhões, roupas e toda a comida que o 
país vinha exportando, se tudo nesses países 
virasse terra arrasada? 

Mas a gota d’água só pingou quando a Ale-
manha achou por bem autorizar seus sub-
marinos a violar leis de não agressão marí-
tima, afundando navios americanos em águas 
internacionais. 

Motivo para partir para a briga não faltava. 
O que faltava mesmo era combinar com os 
pais dos soldados americanos. Se Wilson 
tinha sido reeleito garantindo que não man-
daria seus jovens para a matança na Europa, 
como convencer a população de que ir à 
guerra tinha propósitos mais valiosos que 
qualquer promessa de campanha? 

Então, para passar uma borracha no que 
foi dito e mexer com a cabeça da sociedade, 
a administração federal se empenhou em 
criar a maior máquina de propaganda polí-
tica já vista no planeta – um bombardeio 
agressivo de mensagens, diretas e sublimi-
nares, em favor da guerra, louvando os ide-
ais de patriotismo, democracia e liberdade. 
Daí nasceram incontáveis filmes, livros, 
pôsteres e folhetos, além de anúncios e ar-
tigos publicados nos principais jornais do 
país. Nesse esforço de convencer a opinião 
pública, o governo ainda recrutou celebri-
dades, pastores e professores para advogar 
pela causa, patrocinando palestras e debates.

Com isso tudo, o governo ganhou com 
folga a guerra dentro de casa. O povo foi 
convencido, e 4 milhões de militares foram 
mobilizados – desses, 116 mil não volta-
riam vivos.

O resultado, você sabe: com a ajuda fun-
damental dos americanos, a Tríplice Enten-
te venceu a guerra em 1918, e os alemães 
tiveram de engolir as restrições impostas 
pelo Tratado de Versalhes. No ano seguinte, 

H
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10 FREUD

o presidente dos EUA foi à
França participar da Conferên-
cia de Paz que estabeleceria as 
condições aos derrotados, e o 
que se viu foi uma recepção 
calorosa e vibrante dos pari-
sienses. Ainda com a propa-
ganda americana reverberando, 
Wilson foi aclamado como o 
grande libertador do povo eu-
ropeu – o líder de um novo 
mundo, democrático e de livre 
comércio, salvo da ameaça dos 
impérios totalitários.

Quem viu toda essa empol-
gação de perto foi Edward 
Bernays (1891-1995), que tinha 
feito parte da engenharia de 
convencimento, e por isso foi 
convidado pelo governo ame-
ricano para ir à França na oca-
sião. Aos 28 anos, esse jorna-
lista – que se tornaria pioneiro 
da função de relações públicas 
no mundo – ficou maravilhado 
com o poder da propaganda de 
mexer com as emoções das 
massas. E então chegou a uma 
reflexão que mudaria o seu 
destino dali para a frente: se é 
possível introduzir uma suges-
tão na cabeça de milhões de 
pessoas num período tão com-
plicado como a guerra, com 
certeza dá para fazer em tem-
pos de paz. Mas como?

Uma vez em Paris, Bernays 
– filho de imigrantes austríacos
– aproveitou a estada na Euro-
pa para se conectar com a fa-
mília que tinha ficado no con-
tinente. E mandou um presen-
te para um tio querido, irmão 
de sua mãe: uma caixa de cha-
rutos cubanos. Em retribuição, 
recebeu do tio uma cópia de 
um livro escrito por ele: Con-
ferências Introdutórias à Psi-
canálise. Bernays de cara ficou 
fascinado pela obra, especial-
mente pela ideia desse seu tio, 
Sigmund Freud, de que o ser 
humano é dominado por de-
sejos irracionais – que perma-
necem numa parte obscura da 
mente, respondem pelos nos-
sos comportamentos e, mais 
importante ainda, por nossas 
escolhas. Foi aí que Bernays 

teve a grande ideia de sua vida: 
fazer dinheiro explorando as 
descobertas do seu parente 
amante de charutos, influen-
ciando operações mentais que 
a maioria das pessoas nem 
tinha noção de que existem. 

Outro grande teórico das 
relações públicas, o america-
no Scott Cutlip (1915-2000), 
escreveu: “Quando alguém se 
encontrava com Bernays, não 
demorava nada até que seu tio 
fosse trazido à conversa. A 
relação dele com Freud esta-
va sempre na vanguarda do 
seu pensamento”.

Agindo assim, Edward Ber-
nays tornou-se figura-chave 
por trás do impulso ao consu-
mismo nos EUA na primeira 
metade do século 20. E foi 
logo chamando a atenção da 
indústria com uma campanha 
revolucionária – curiosamente, 
relacionada ao hábito de fumar, 
tão caro ao tio Sigmund.

Contratado por George Hill, 
presidente da corporação ame-
ricana de tabaco, Bernays re-
cebeu uma missão que parecia 
impossível à época: quebrar o 
tabu de que mulheres fuman-
do em público era uma coisa 
grotesca, um atentado à moral 
e à decência. Empolgadíssimo 
com as ideias de Freud, Ber-
nays pediu ajuda a um dos 
primeiros psicanalistas dos 
EUA, Abraham Arden Brill 
(1874-1948) – porque seu tio 
mesmo nunca quis se envolver 
com a mercantilização das pró-
prias teorias. O que o sobrinho 
queria descobrir, via psicaná-
lise, era o que o cigarro signi-
ficava para as mulheres, e o que 
poderia vir a significar. Brill, 
que foi tradutor de obras de 
Freud, do alemão para o inglês, 
respondeu com um simbolis-
mo que hoje é clássico, mas na 
época podia ser tão surpreen-
dente quanto ultrajante: o ci-
garro simbolizava o pênis e, 
consequentemente, o poder 
masculino sobre a mulher. Ber-
nays entendeu, então, que o 
desafio estava em mostrar às 

consumidoras que fumar re-
presentaria se contrapor ao 
domínio do homem, porque “a 
mulher teria seu próprio pênis”.

Para chamar atenção do país 
inteiro a essa ideia, Bernays 
organizou um manifesto fake, 
em 1929, durante um dos even-
tos mais midiáticos daqueles 
tempos nos EUA: a Parada de 
Páscoa em Nova York. Pegan-
do carona no movimento su-
fragista, que tinha recém-con-
quistado o direito de voto às 
mulheres, ele convenceu um 
grupo de debutantes ricas a 
esconder cigarros sob as rou-
pas. Elas deviam juntar-se ao 
desfile e, num determinado 
momento, sob o comando de 
Bernays, acender seus cigarros 
Lucky Strike todas ao mesmo 
tempo, e da maneira mais tea-
tral possível. 

Sim, era um flash mob. 
Mas antes ele havia prepa-

rado a imprensa: espalhou que 
um grupo de feministas es-
taria armando um escândalo 
bem no meio da parada. Um 
protesto chamado “Tochas da 
Liberdade”. 

A encenação, claro, foi um 
sucesso. Avisados sobre o “pro-
testo”, os fotógrafos ficaram a 
postos, de modo que não fal-
taram registros daquelas mu-
lheres jovens e bonitas fuman-
do. E a notícia viralizou – tan-
to quanto seria possível com 
os meios de comunicação da 
época. Os nova-iorquinos ha-
viam testemunhado um grito 
impactante de igualdade entre 
os gêneros, e os costumes nun-
ca mais seriam os mesmos. 

A partir daquele ato históri-
co, mais e mais mulheres co-
meçaram a fumar sem disfarces 
nos EUA, e a publicidade do 
cigarro passou a ser dirigida 
para elas também. Assim, o 
público-alvo da indústria taba-
gista dobrou de tamanho. E o 
sobrinho de Freud se consa-
grou. Tanto que não parou mais 
de usar as teorias do tio para 
aquecer o comércio – associan-
do mercadorias e serviços aos 

Recorrendo 
às ideias de 

Freud, seu 
sobrinho foi 
pioneiro da 

“psicanálise 
do consumo”, 
nos Estados 

Unidos, 
explorando 
os desejos 

ocultos das 
pessoas. 

Freud - Parte 1 - revisada_andy.indd   10 26/04/20   20:57

Canal Unico PDF - Acesse: t.me/ojornaleiro



DOSSIÊ SUPER 11 

Hoje, cientistas estimam que apenas 5% 
dos processos cognitivos passem pelo 
nosso controle racional. Os outros 95% 
ficam no domínio do inconsciente. 

desejos sobre os quais não 
temos uma elaboração racional. 

Essa “psicanálise do consu-
mo” transformou toda a pro-
paganda nos EUA e, posterior-
mente, no resto do mundo. Até 
então, a ideia geral era de que, 
se você expusesse ao consu-
midor todos os fatos e infor-
mações técnicas sobre um 
produto, isso seria suficiente 
para convencer as pessoas a 
colocar a mão no bolso. A gran-
de contribuição de Edward 
Bernays ao capitalismo foi uma 
mudança do conceito de “você 
precisa desse produto” para o 
de “esse produto vai melhorar 
sua autoestima”. 

Afinal, a ideia de que, ao fu-
mar, as mulheres se tornariam 
mais poderosas e livres é com-
pletamente irracional – e até 
absurda. Fumar só deixa a 
gente sem fôlego, com a pele 
ruim e provoca câncer. Mas, 
de fato, na época, e até bem 
pouco tempo atrás, essa “con-
quista” deu às mulheres um 
sentimento de independência.

Mexer com as nossas emo-
ções ocultas foi tão importan-
te para a economia naquelas 
primeiras décadas do século 
passado quanto ainda é hoje. 
E isso se comprova com uma 
simples ida ao supermercado. 
Você acha mesmo que faz de-
cisões racionais quando está 
rodeado por centenas ou mi-
lhares de produtos? Não é bem 
assim: diante de cada barra de 
chocolate ou macarrão instan-
tâneo na prateleira, nosso cé-
rebro toma uma decisão de 
compra antes que a consciência 
entre em ação. O núcleo ac-
cumbens, que é a parte cerebral 
responsável por fabricar  boas 
sensações, avisa baixinho que 
você gosta muito de miojo sa-
bor galinha caipira. Ele sabe 
que você adora aquele gosto 
ultraforte de tempero químico 
e então inunda seu cérebro com 
dopamina – o hormônio do 
prazer. Você não pensa cons-
cientemente em nada disso. Só 
tem uma sensação boa e deci-

de pegar logo cinco pacotes de 
miojo (é tão baratinho...). 

Repare também que as frutas 
e legumes costumam ficar bem 
na entrada do Pão de Açúcar. 
É assim porque produtos sau-
dáveis logo de cara aplacam os 
opositores da nossa mente. No 
córtex insular, responsável por 
estímulos emocionais e res-
postas fisiológicas, processa-
mos um sentimento de rejei-
ção a tudo o que é ruim no 
mercado: cheiro de peixe po-
dre, preços altos e comida que 
faz mal. Se essa parte do cé-
rebro fica agitada, não com-
pramos nada. Mas a entrada 
do mercado cheia de “produtos 
paz e amor” dá uma anestesia-
da nesse desmancha-prazeres. 
Então assumimos que ali é 
lugar de gente feliz e enche-
mos o carrinho também nas 
seções de produtos industria-
lizados – e bem mais caros. 

Se desconfiasse que suas 
ideias acabariam virando isca 
em ações promocionais do 
varejo, para vender de lingerie 
a carro usado, Freud talvez 
jogasse tudo o que escreveu 
na lixeira. Mas ele teve reco-
nhecimento ainda em vida 
pelo alcance muito maior de 
suas teorias, de modo que pro-
vavelmente morreu satisfeito 
com sua criação. 

O fato é que a investigação 
moderna sobre os nossos pro-
cessos mentais, e especialmen-
te sobre como eles influenciam 
nossas emoções e comporta-
mentos – no uso do cartão de 
crédito, no tesão, na paz e na 
guerra –, só chegou a esse pa-
tamar sofisticado graças à prin-
cipal contribuição de Sigmund 
Freud para o pensamento do 
século 20: o inconsciente. 

O poço dos desejos
TUDO O qUE vOcÊ já lEU ou ainda vai ler 
sobre Freud passa pela ideia do incons-
ciente. Complexo de Édipo, mecanismos 
de defesa do ego, pulsão de morte... 
nenhuma dessas coisas aconteceria de 
forma consciente na cabeça da gente. 
Você nunca pensa, entre uma estação 
e outra do metrô, “opa, agora me deu 
uma vontade meio louca de matar 
o meu pai e casar com a minha mãe.
Mas, como isso é bizarro, vou só falar 
mal dos discos de bolero que o velho 
gosta”. Ou então: “Meu marido é um 
traste, me trai toda sexta-feira, quando 
diz que vai jogar bola com os amigos, 
mas eu finjo que não sei para preservar 
a minha saúde mental dessa situação 
degradante”. Segundo Freud, embora 
esses desejos e autodefesas existam e 
influenciem as nossas atitudes e até a 
nossa personalidade, na maior parte do 
tempo eles ficam reclusos lá no fundão 
da nossa mente – uma parte que, aliás, 
toma conta do negócio todo.
Hoje, mais de um século depois dos pri-
meiros postulados de Freud sobre o as-
sunto, está claro para qualquer um que, 
uma hora ou outra, somos traídos por 
desejos secretos, fantasias e medos que 
não admitimos nem para nós mesmos. 
Por outro lado, essa compreensão da 
influência do inconsciente é motivo de 
esperança: a de que nossas ansiedades, 
timidez, maus comportamentos, nossas 
relações pessoais e até o empenho dian-
te de objetivos de vida... tudo isso pode 
ser mais trabalhado. Quiçá na terapia. 
Mas essa descoberta do pai da psicanáli-
se nunca teria existido se não houvesse, 
antes, uma filosofia toda dedicada a 
escrutinar os mistérios do pensamento. 
“Poetas e filósofos descobriram o 
inconsciente antes de mim; o que eu 
descobri foi o método científico para 
estudá-lo”, Freud admitiu. Bom, nem 
sempre era tão científico assim. Mas o 
que importa agora é que ele tinha razão 
ao reconhecer que, se foi o grande teóri-
co do inconsciente, não foi seu inventor.
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12 FREUD

Essa história toda de inconsciente começou 
lá na Grécia Antiga, quando Platão (427 a.C.-
347 a.C.) disse que o corpo pertence ao mundo 
material, enquanto a mente – que ele chamava 
de alma – era outra coisa: pertencia ao mundo 
das ideias.

Formava-se ali uma noção primitiva de cons-
ciência, que ficou muito mais bonita quando, no 
século 17, o filósofo René Descartes (1596-1650) 
fez sua própria descrição da relação entre corpo 
e mente. Descartes imaginava uma mente ima-
terial que ficaria instalada, veja só, na parte do 
fundo do cérebro, enquanto o corpo seria um 
sistema operado por fluidos que provocam os 
movimentos. “Há uma alma racional nessa má-
quina”, ele diria. “Sua morada é o cérebro.” Já 
havia ali, portanto, uma localização da mente no 
órgão que temos dentro da cabeça – não pensa-
mos com o estômago, mesmo quando estamos 
famintos –, uma percepção que teria reflexo na 
própria origem da neurociência.

Mas, ainda antes que essa divisão de tarefas 
fosse proposta por Descartes, o suíço Paracelso 
(1493-1541) apresentou a primeira descrição mé-
dica do inconsciente. Mais do que isso, ele pra-
ticamente abriu caminho para o que viria a ser 
a psicanálise, associando sintomas físicos a trans-
tornos mentais inconscientes. “A causa da doen-
ça chorea lasciva [um distúrbio de movimentos 
involuntários do corpo, que ele julgava associa-
do à excitação sexual] é uma mera opinião e ideia, 
assumida pela imaginação, afetando aqueles que 
acreditam em tal coisa.” Antecipando Freud, Pa-
racelso defendia que há duas vidas distintas no 
homem: a racional e a instintiva, e que a última 
estaria ligada a estados alterados da consciência, 
como o sonho.

Desde então, sempre houve, na filosofia, teorias 
sobre a existência de uma parte oculta da mente. 
No século 19, um alemão, Johann Friedrich Her-
bart (1776-1841), também estudioso do funcio-
namento da mente, proporia um modelo que 
depois seria aprimorado por Freud. Ele se per-
guntava como não ficamos malucos tendo de 
guardar na cabeça o zilhão de pensamentos que 
temos ao longo da vida. Onde caberiam tantas 
ideias, sentimentos, lembranças? Herbart então 
sugeriu um esquema mental que funcionaria 

e
FIL OSOF IA  DA  MeNTe

assim: as ideias conteriam energia, e resistiriam 
entre si quando discordantes, causando um efeito 
de afastamento. Quando temos duas ideias anta-
gônicas, acabamos automaticamente favorecendo 
uma delas, que se torna perceptível na nossa men-
te. Já a ideia perdedora seria repelida e expulsa 
para fora da consciência, para um lugar que ele 
chamou de “estado de latência” – mas que você 
pode chamar de inconsciente.

Também é impossível falar sobre a influência da 
filosofia em Freud sem citar Arthur Schopenhauer 
(1788-1860). Mais um alemão nessa história, o 
autor de O Mundo como Vontade e Representação 
dizia que temos uma Vontade, irracional e “fora 
de nossas representações cognitivas” – algo mui-
to semelhante à noção freudiana do inconsciente 
e seus impulsos. A semelhança entre o pensamen-
to desses dois gigantes chega a ponto de Schope-
nhauer dizer que a Vontade impediria que alguns 
pensamentos chegassem ao nosso intelecto, porque 
seriam inaceitáveis – em alguns casos, poderiam 
nos levar à loucura. Eis aí a própria base da re-
pressão na psicanálise.

Ou seja, quando Sigmund Freud começou a 
prática clínica, nos anos 1880, a intelectualidade 
europeia já estava ocupadíssima com discussões 
sobre o inconsciente. Um livro de Eduard von 
Hartmann, Filosofia do Inconsciente, era tão po-
pular na época quanto os livros com “foda” no 
título são nos dias de hoje: ganhou nove edições, 
um fenômeno paulocoelhiano para o século 19. 
E a própria literatura já conquistava público tra-
balhando o tema de forças inconscientes que se 
impõem sobre a porção mais racional do indiví-
duo. Foi assim com O Médico e o Monstro (The 
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde), obra de 
Robert Louis Stevenson (1850-1894). Nesse clás-
sico da literatura de terror, o drama gira em tor-
no da divisão da mente de um indivíduo em 
duas personalidades, uma toda certinha – o res-
peitável Dr. Jekill – e outra impulsiva e agressiva 
– Hyde, o psicopata –, uma elaboração que en-
contra paralelos nos conflitos psíquicos de que 
Freud falaria mais tarde.

Nesse contexto, de muita especulação filosófica 
e artística, Freud foi o primeiro a se comprometer 
integralmente com o assunto, usando essas teses 
anteriores como escafandro para mergulhar nas 
profundezas abissais do inconsciente. Quando 
emergiu de volta, trouxe consigo uma topologia 
para a mente humana, com localizações e funções 
distintas para cada parte do nosso aparelho psí-
quico. Foi assim que transformou a noção de on-
de vem cada emoção e decisão que tomamos na 
vida. De verdade, foi a partir daí que Freud come-
çou a construir uma parte significativa da auto-
percepção de qualquer indivíduo: a concepção 
moderna do que há de mais humano – falível e 
ardente de desejo – dentro de nós.

É o que vamos ver ao lado. 

Artistas e pensadores 
já especulavam sobre  
o inconsciente antes
de Freud. Uma rica herança 
que foi base de sua teoria. 
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O primeiro mapeamento da mente 
descrito por Freud dividiu-a em 
consciente, pré-consciente e — 
o todo-poderoso — inconsciente.

SANTÍSSIMA 
TRINDADE 
PSÍQUICA

Freud foi mexendo bastante nas próprias teorias, 
acrescentando assuntos e corrigindo o que lhe 
parecia ultrapassado – ou errado mesmo. 

Voltando às divisões da primeira tópica, uma 
analogia razoável dessa geometria mental pode 
ser a televisão. Isso mesmo. Comece pensando 
o seguinte: quando o aparelho está desligado, não
quer dizer que não haja atividade acontecendo 
no universo televisivo. Você sabe que há toda 
uma galáxia de programas sendo exibidos, mas 
há um portal mágico chamado controle remoto 
entre você e esses conteúdos ocultos. Já com ela 
ligada, você só vê um bocadinho do que as em-
presas de TV prepararam – mas, claro, não vê 
como é feita essa preparação.

Bem por trás dos pixels que chegam à sua sala 
de estar, há bastidores de filmes, telejornais, no-
velas e séries, onde esse material está sendo pro-
duzido, escrito, editado, discutido... É o tal do 
making of. Tudo isso é inacessível à sua percepção. 
Além disso, enquanto você vê um jogo de futebol, 
há uma penca de outros programas passando ao 
mesmo tempo, mas que também não estão aces-
síveis nesse momento, porque você – por algum 
motivo claro ou obscuro – decidiu pousar o con-
trole remoto no bendito Guarani x Botafogo de 
Ribeirão Preto. (Talvez tenha a ver com um dese-
jo inconsciente de aproximação com seu pai, que 
sempre foi boleiro; talvez seja a afirmação de uma 
heterossexualidade contra impulsos internos que 
você prefere rejeitar.) 

Pois bem, todo esse universo que acontece nos 
bastidores da TV, ao qual você não tem acesso, 
seria o inconsciente; a programação dos outros 
canais, à qual você pode ter acesso dependendo 
de algumas circunstâncias – no caso, um clique 
no controle remoto –, seria o pré-consciente; e 
aquilo que você está mesmo assistindo (o jogo do 
Guarani) seria a parte mais conhecida dessa his-
tória toda: a consciência.

O consciente
Apesar de a psicanálise ser uma teoria do in-
consciente, isso não quer dizer que Freud não 
desse bola para a consciência. Pelo contrário, os 
psicanalistas partem justamente do que chega 
à consciência de seus pacientes para acessar os 
processos ocultos que levam a pessoa a buscar 
terapia. Mas essa parte da mente – Freud explica, 
e a ciência atual concorda – é só a pontinha do 

Para Sigmund Freud, o que chamamos de consci-
ência – a parte operacional da mente, que nos dá uma 
compreensão direta das coisas ao longo das experiências 
do dia a dia – é só a ponta de um imenso iceberg.

Toda a parte do iceberg que está “abaixo do nível do 
mar” é o inconsciente.

Aliás, numa primeira etapa, Freud disse que a mente 
tem dois tipos de inconsciente: o inconsciente propria-
mente dito, formado por pensamentos inacessíveis, e, 
no meio de campo, um pré-consciente, cujas excitações 
podem, sim, chegar à nossa compreensão. 

Esse conceito da mente dividida em três instâncias 
– consciente, pré-consciente e inconsciente – ficou co-
nhecido como a “primeira tópica freudiana”. 

Então vamos lá. Quando você ouvir falar de “tópica”, 
no sentido da psicanálise, é isto: cada uma das elabo-
rações teóricas de Freud sobre a divisão da mente. O 
termo vem do grego topos (lugar), e por isso tem a ver 
com a tal topologia da mente. A primeira, Freud apre-
sentou no finzinho de 1899, com a publicação do livro 
A Interpretação dos Sonhos. Ele se apegou a essa divi-
são até que, nos anos 1920, lançou uma segunda tópi-
ca, quando a mente ganhou uma nova repartição: id, 
ego e superego (que também vão render assunto mais 
para a frente neste dossiê). 

Para não se embaralhar muito com as ideias freudia-
nas, tente guardar uma coisa: durante toda a sua vida, 
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14 FREUD

iceberg: hoje, cientistas estimam que 
apenas 5% dos nossos processos cogni-
tivos sejam conscientes, passando pelo 
nosso controle racional. Todos os ou-
tros 95% são domínio do inconsciente 
– exatamente o que Freud afirmava.

Apesar dessa aparente desvantagem,
sem a consciência não haveria como 
explorar a perigosa e fascinante pedro-
na de gelo que se esconde ali. Tanto que 
Freud afirmou que o consciente “per-
manece sendo a única luz que ilumina 
nosso caminho e nos conduz através 
da obscuridade da vida mental”. 

A grande diferença pré e pós-Freud é 
que, antes, o senso comum dizia que o 
consciente era o chefão dos nossos pen-
samentos. E aí o nosso Sigmund mudou 
a hierarquia entre os estados mentais. 
Para ele, o consciente é apenas o pro-
grama que você está vendo no televisor 
da sua vida naquele momento. 

A teoria de Freud também lembra que 
tudo aquilo que nós vemos nessa TV 
Consciência passa voando, numa fração 
de segundo: é o seu caráter transitório. 
“Em geral, a consciência é somente um 
estado extremamente fugitivo. O que é 
consciente só o é por um momento.” 
(Essa afirmação de Freud bate com a 
teoria atual do psicólogo Daniel Kah-
neman, Prêmio Nobel de Economia. 
Segundo ele, estamos sempre pulando 
da nossa percepção de presente para 
uma de passado porque, para o nosso 
cérebro consciente, o agora não dura 
mais que 3 segundos.)

Hoje os cientistas acreditam que o 
córtex pré-frontal é o maestro dos nos-
sos pensamentos e percepções cons-
cientes. Se você quiser saber a localiza-
ção da consciência na sua cabeça, ela 
está logo atrás da sua testa, onde fica 
essa parte marota do cérebro.

O pré-consciente
Nesse aparelho psíquico de Sigmund 
Freud, o pré-consciente é um sistema 
intermediário. O termo surgiu pela 
primeira vez em 1896, numa carta dele 
ao amigo Wilhelm Fliess (1858-1928). 
Segundo Freud, no pré-consciente, “os 
fenômenos de excitação podem chegar 
à consciência sem maior demora, desde 
que sejam atendidas outras condições, 
como um certo grau de intensidade, uma 
certa distribuição da atenção”.
Traduzindo: o pré-consciente é já uma 
parte do inconsciente, mas com uma 
diferença importante – os pensamentos 
que estão ali podem vir à tona mais 
facilmente, desde que despertos por 
algum motivo especial. 
É aí que ficariam as suas memórias 
acessíveis, como um aroma que acaba 
remetendo a um prato que só sua avó 
sabia fazer, ou uma foto que o faça lem-
brar a primeira vez em que a sua filhinha 
disse “papai” ou “mamãe”.

Sua majestade,  
o inconsciente
E a maior parte desse iceberg? O pensa-
mento ocidental, ao longo do século 19, 
afirmava que as pessoas podiam acu-
mular conhecimento sobre si mesmas 
e tomar decisões racionais com isso. 
Decisões conscientes, que fique claro. 
Mas Freud estragou essa ilusão de po-
der quando colocou seu periscópio para 
examinar a parte do iceberg escondida 
abaixo do nível do mar. Disse que não 
sabemos por que pensamos o que pen-
samos. E que geralmente agimos por 
razões que desconhecemos. Razões 
chacoalhadas nesse oceano submerso. 

O inconsciente carrega, segundo 

Freud, as principais determinantes da 
personalidade e as fontes da nossa ener-
gia mental. Esse é o lado bom. Porque 
lá também estão nossos medos, nossas 
motivações egoístas, desejos irracionais, 
impulsos sexuais dos quais você não se 
gabaria numa mesa de bar, além de umas 
tantas experiências traumatizantes. 

E aí vem um detalhe essencial: Freud 
explica que todo esse lado ruim fica 
reprimido por um mecanismo da própria 
mente para que nossa consciência não 
viva em estado de perpétuo assombro. 
Ou seja, temos um vasto material cen-
surado no inconsciente, que não vem à 
consciência nem se nós quisermos nos 
lembrar dele. (Só surge mediante as 
condições muito especiais de que vamos 
tratar nos próximos capítulos.)

Se você sente uma raiva tremenda de 
um familiar a ponto de desejar que ele 
morra, é comum que você não tenha 
consciência desse desejo – afinal, você 
não julga querer nem a morte de um 
marimbondo pentelho, muito menos de 
um parente seu. Então esse desejo fica 
guardado no inconsciente. Mas você 
acaba tendo reflexos dele de alguma 
forma, por uma coisa que Freud chamou 
de “formação de compromisso”.

Esse conceito é um tipo de acordo que 
sua mente faz com ela mesma para con-
ciliar seus desejos secretos com aquilo 
que seria aceitável, tanto pelos padrões 
da sociedade quanto em prol do seu 
equilíbrio mental. Nos sonhos, por 
exemplo, a formação de compromisso 
se dá quando um desejo indecente seu 
aparece de uma forma tão disfarçada 
que você não suspeita que fosse moti-
vo de vergonha. E alguns dos nossos 
comportamentos podem ser a expressão 
– ainda que irreconhecível, adaptada à
realidade – desses impulsos proibidos.

Reprimidos
Freud descobriu que lem-
branças e desejos podem 
ser tão apavorantes ou 
dolorosos que não dá para a 
gente pensar neles. Por isso, 
a mente criou um mecanismo 
de preservação da nossa 
sanidade mental, empare-
dando esses pensamentos 
no nosso inconsciente, 

fora do nosso alcance. 
Esse é o famoso processo que 
Freud chamou de repressão 
– um dos grandes conceitos 
da psicanálise. Mas essa 
inacessibilidade não significa 
que esses pensamentos não 
tenham efeitos sobre nós. 
Como são pensamentos 
carregados de desejo, eles 
querem vir à tona, sair de 

trás dessa parede onde estão 
presos – afinal, queremos 
que nossos desejos sejam 
satisfeitos... mesmo que 
eles sejam terríveis. 
Por isso, a repressão 
demanda muita energia 
psíquica para cumprir com 
suas atividades de carce-
reira mental. Parece ruim à 
primeira vista – vá chamar 

alguém de reprimido para ver 
se a pessoa gosta. Mas não 
é. Toda essa ação existe para 
nos poupar do sofrimento. 
O problema é quando esses 
sentimentos ocultos, na 
ânsia de virem para a consci-
ência, acabam mexendo com 
a nossa saúde psicológica. 
E aí, haja sessão de psicanáli-
se para poder lidar com isso.
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Embora tenhamos muito a descobrir 
ainda a respeito do inconsciente, a ci-
ência atual tem confirmado algumas 
das elaborações de Sigmund Freud.

Por exemplo, o austríaco dizia que, 
apesar de a consciência bater o cartão 
quando você apaga a luz para dormir, 
o inconsciente trabalha sem parar.
Hoje a neurociência está cheia de va-
lidações dessa atividade constante do 
inconsciente, que nos permite funcio-
nar como seres humanos. E essas 
comprovações, vira e mexe, chegam a 
revelações extraordinárias – que dei-
xariam o próprio Freud de boca aber-
ta (cuidado para o charuto não cair!).

Uma descoberta recente, e que pare-
ce coisa de filme, é uma capacidade 
chamada blindsight, “visão às cegas”. 
Tudo começou quando um homem na 
Suíça sofreu um derrame que desligou 
as áreas do lobo occipital do cérebro 
responsáveis pela visão: o indivíduo 
ficou completamente cego. Com um 
detalhe, seus olhos não tinham pro-
blema nenhum, permaneceram sau-
dáveis. O sistema óptico continuava 
captando e registrando luz, mas o 
córtex visual não conseguia mais pro-
cessar os dados enviados pela retina. 

Esse homem cego pela hemorragia 
cerebral virou então objeto de pesqui-
sa, passando por uma série de testes. 
Desses, dois apresentaram resultados 
que parecem sobrenaturais. 

O indivíduo pesquisado, então com 
54 anos, foi posto diante de um laptop 
que mostrava uma sequência de ros-
tos zangados e felizes. Os pesquisa-
dores iam passando as imagens e 
perguntando se ele achava que a 
face na tela estava zangada ou feliz. 
Parece até brincadeira de mau gosto, 
perguntar isso a um cego, certo? Mas 

o pesquisado acertou dois terços das
vezes. Muito mais que uma mera 
questão de sorte. 

Impressionados com esse desem-
penho, os estudiosos então colocaram 
o homem para caminhar, sem ben-
gala, por um corredor cheio de obje-
tos espalhados pelo chão. E aí a sur-
presa: o cego caminhou pelo corredor 
desviando corretamente de todos os 
obstáculos, como se enxergasse tan-
to quanto eu e você. Não tropeçou 
em nada e conseguiu evitar esbarrões 
numa lata de lixo, num cesto de papel 
e em várias caixas deixadas ali de 
propósito pelos pesquisadores. 

Não era truque nem feitiçaria. Foi a 
tecnologia do cérebro comprovando 
que nosso inconsciente tem mais car-
tas na manga do que sonha nossa vã 
neurociência. O estudo demonstrou 
que, embora a parte do cérebro res-
ponsável pela percepção consciente da 
visão estivesse arruinada, o incons-
ciente daquele homem era capaz de 
receber as imagens (lembrando que os 
olhos estavam perfeitos) e influenciar 
suas ações com base no que “via”.

Esse caso pode, talvez, ser o primei-
ro passo de um caminho para a ciência 
pesquisar outras alternativas de tra-
tamento para a perda da visão – em-
bora ainda faltem muitas evidências 
sobre o fenômeno do blindsight para 
que surjam práticas clínicas ou medi-
camentos a partir dele. Mas, se um dia 
der certo, a descoberta terá cumprido 
com o objetivo primordial de Sigmund 
Freud, que começou suas investigações 
do inconsciente com uma única coisa 
em mente: melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. 

Então não perca as cenas do próxi-
mo capítulo.

e
O  CeGO  Q Ue  V IA  SeM  VeR
Um estudo do fenômeno chamado 
“blindsight” comprova:  
o inconsciente tem mais poder —
e mistérios — do que a ciência 
atual é capaz de identificar.
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A partir do tratamento de mulheres 
histéricas, Freud desenvolveu os pilares 
de uma terapia revolucionária.  
Também explicou que é ok ser reprimido 
– a alternativa seria a psicose.

AnnA O. era uma garota de brilho próprio: 
bondosa, gente fina e com uma inteligência 
acima da média. Vivesse nos dias de hoje, 
talvez brigasse pelos direitos das minorias, 
fosse dos Médicos sem Fronteira ou tivesse 
uma banda – no mínimo, faria sucesso com 
um canal só dela no YouTube. Mas Anna O.  
foi jovem na segunda metade do século 19, 
em Viena, nascida e criada numa família da 
burguesia judaica ortodoxa – ambiente nada 
acolhedor para meninas fora do padrão espe-
ra-marido. Um exemplo: apegada aos livros, 
queixava-se de ter oportunidades medíocres 
de estudo, enquanto um irmão, sem a mes-
ma vocação, tinha todo o incentivo – e os 
investimentos – dos pais. Para ela sobravam 
o bordado e o piano.

Aos 22 anos, sem nunca ter tido um na-
morado, amava incondicionalmente o pai e 
obedecia, sem entusiasmo, às ordens da mãe 
severa, com quem não se dava bem. Toda 
uma juventude que poderia ter sido plena 
de experiência, trancada numa mente sem 
via de expressão.

Essa história tinha tudo para ser só mais 
uma entre as de tantas vidas opacas, naque-
la cidade e naquela época. Mas, a partir de 
julho de 1880, a trajetória de Anna O. deixou 
de ser só mais uma. Começou quando seu 
pai, um rico comerciante de cereais, teve um 
abscesso relacionado à tuberculose e ficou 
de cama por quase um ano. Até que morreu. 

Desde os primeiros sintomas dessa doen-
ça, Anna O. instalou-se ao lado do pai, dia e 
noite. Estava obstinada em ser a melhor 
enfermeira que alguém pudesse ter. Mas, à 
medida que o estado dele só piorava, a filha 
foi tomando consciência da realidade dos 
fatos: a única pessoa que ela amava estava 
indo embora. 

Foi justamente nesse período de agrava-
mento da situação que começaram a surgir 
em Anna sintomas tão estranhos quanto 
inexplicáveis. Primeiro, foi uma tosse ner-
vosa, sem motivo físico. Depois a moça ficou 
estrábica de uma hora para outra. E daí em 
diante só piorou, a ponto de a afastarem de 

perto do pai: paralisias no braço e na perna 
do lado direito, insensibilidade no cotovelo, 
estreitamento da visão (em um buquê de 
flores, só enxergava uma flor de cada vez). 
Também começou a repudiar qualquer ali-
mento, mesmo sentindo fome, e a ter episó-
dios de fúria e alucinações (via serpentes 
negras no lugar dos cabelos). Chegou ao 
extremo de esquecer a própria língua (du-
rante um período, essa menina austríaca só 
conseguia se expressar em inglês). Também 
tentou o suicídio.

Outra família talvez tivesse trancado An-
na O. num manicômio, que era o que a maio-
ria fazia nessas condições, mas a dela decidiu 
apostar nos cuidados do fisiologista Josef 
Breuer (1842-1925). Uma decisão acertada. 

O médico logo reparou que a paciente tinha 
apagões ao longo do dia, quando parecia 
estar em outro mundo. E que, nesse estado, 
ela pronunciava palavras soltas de quando 
em quando, como se fizessem parte de uma 
história que Anna estivesse contando a si 
mesma. Até que, num desses apagões, alguém 
por perto mencionou, totalmente por acaso, 
uma das palavras que ela tinha dito. Ao ou-
vir o som da palavra sendo repetida, Anna 
O. imediatamente começou a contar uma 
história, a história que continha aquela pa-
lavra – uma narrativa que, até então, estava 
apenas nos seus pensamentos. E o mais in-
crível: conforme falava, alguns de seus sin-
tomas diminuíam, e ela parecia ir se acal-
mando... até que despertou do apagão, num 
estado muito melhor. 

Breuer, claro, foi alertado. Então, para 
aprimorar esse sistema e conseguir provo-
car as narrativas a qualquer momento, o 
médico começou a hipnotizá-la. No meio 
dos transes, pedia novas histórias, e solici-

A
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18 FREUD

tava também que ela falasse sobre 
situações do dia anterior que a teriam 
perturbado. A conexão entre a melho-
ra da garota e o falatório ficou tão 
evidente que, se numa determinada 
noite não houvesse sessão de hipnose, 
Anna O. precisava falar o dobro do 
tempo com Breuer na manhã seguin-
te para conseguir melhorar. A sensação 
do médico era de que, nessas sessões, 
a paciente conseguia descarregar todas 
as angústias que ia acumulando ao 
longo do dia. (Como se um computa-
dor cheio de vírus precisasse ser for-
matado uma vez por dia para funcio-
nar direito.) E a própria Anna O. teve 
essa impressão.  Em seus momentos 
de lucidez, que iam aumentando cada 
vez mais, reconheceu que melhorava 
graças ao processo. Ainda se expres-
sando em inglês, ela mesma batizou o 
tratamento de  talking cure – cura pe-
la fala –, associando essa descarga de 
emoções negativas a uma chimney 
sweeping – limpeza de chaminé. 

Um pouco mais adiante, Breuer deci-
diu pedir, durante a hipnose, que Anna 
O. falasse também sobre as emoções 
que tivera na época em que os sintomas 
começaram. E ficou espantado quando, 
por causa de uma fala a respeito desse 
período, um dos transtornos sumiu – 
justo um associado à história que ela 
contou. Foi o seguinte: Anna O., du-
rante um tempo, sentia repulsa a qual-
quer tipo de líquido. Mesmo passando 
sede, só conseguia ingerir a água pre-
sente em alimentos, como nos melões. 
Isso durou até esse dia em que, sob 
hipnose, falou ao médico sobre uma 
dama de companhia, uma mulher de 
quem não gostava. Contou especifica-
mente de uma ocasião em que, mor-
rendo de nojo, viu o cachorrinho dessa 
empregada bebendo água direto de um 
copo. Ao descrever a lembrança, ainda 
hipnotizada, acabou pedindo a Breuer 
um pouco de água, e despertou do tran-
se em meio aos goles. Mal acreditou 
que estava bebendo de novo, agora sem 
nojo nenhum. Estava curada – pelo 
menos desse problema.

O fisiologista imediatamente percebeu 
a relação de causa e efeito: a descrição 
de uma emoção incômoda, antiga, que 
não era lembrada conscientemente, fez 
com que um sintoma fosse removido. 
Breuer achou tão bom que tentou de 
novo e de novo – voltou a pedir que ela 

descrevesse situações traumáticas do 
passado. Logo, uma contratura da per-
na, que tinha surgido sem motivo físi-
co, acabou desaparecendo. E assim 
também médico e paciente descobriram 
juntos a origem da tosse nervosa: numa 
hipnose, Anna O. disse que o problema 
tinha aparecido do nada quando, ainda 
na época em que cuidava do pai, ela 
ouviu música dançante numa casa vi-
zinha. Naquele momento, a moça tinha 
desejado, ainda que só por um instan-
te, também estar naquela festa – em 
vez de trancada em casa cuidando de 
um doente. Constatou então que a tos-
se voltava sempre que ouvia qualquer 
música mais agitada: uma autocensura 
pelo desejo impróprio. Relatada a situ-
ação original desse sentimento de cul-
pa, a tosse desapareceu. 

“A partir dessas descobertas – de 
que os fenômenos em Anna O. desa-
pareciam logo que o episódio que 
provocara o sintoma era reproduzido 
na hipnose –, desenvolveu-se um pro-
cedimento técnico terapêutico”, ex-
plica o próprio Josef Breuer no livro 
Estudos sobre a Histeria (1895), que 
contava essa história pioneira de tra-
tamento pela fala e do qual foi coau-
tor ao lado de um amigo neurologis-
ta: Sigmund Freud. 

Dos tratamentos de oito mulheres 
descritos na obra pelos dois médicos, 
o de Anna O. – todas aparecem com 
nomes fictícios para preservar a iden-
tidade das pacientes – é o de maior 
importância histórica. 

Estava ali, na catarse pela fala trans-
formada em processo terapêutico, a 
gênese da psicanálise – termo que só 
surgiria um ano depois da publicação 
do livro. A grande invenção de Freud 
é uma adaptação confessa da desco-
berta do colega fisiologista – Josef 
Breuer, um nome que a maioria das 
pessoas que passam por sessões de 
psicanálise ignora. 

Histeria
Anna O. era uma histérica. Mas não 
pense na ideia que fazemos hoje em dia 
de pessoa histérica, gente com reações 
descontroladas e irracionais por coisas 
à toa – como a criança que se joga no 
chão e tem um “ataque histérico” na 
loja do shopping, porque os pais lhe 
negam um brinquedo, ou a pessoa que 
grita como se fosse morrer por ter visto 

uma barata. O conceito de histeria no 
século 19 era outra coisa – e coisa de 
mulher. Pelo menos era o que se pen-
sava na época.

A palavra “histeria” vem do termo 
grego hystera, que significa “útero”. 
Essa ideia veio da Antiguidade: o gre-
go Hipócrates, considerado o “pai da 
medicina”, achava que a histeria era uma 
doença orgânica, provocada por uma 
circulação irregular do sangue, saindo 
do útero da mulher e indo para o cére-
bro. Ou seja, os homens estariam imu-
nes, claro. Já nos tempos de Freud, era 
considerada histérica a pessoa – geral-
mente mulheres, mas não só elas – que 
tinha quadros clínicos variados sem 
um motivo físico aparente – como as 
paralisias de Anna O. Valiam também 
algum tipo de cegueira, um problema 
respiratório, vertigens, desmaios etc. 
Era um diagnóstico tão vago quanto o 
de “virose” hoje em dia, mas mais pe-
rigoso: qualquer probleminha que um 
médico fosse incapaz de identificar – o 
que acontecia muito naqueles tempos 
– podia render uma internação forçada 
em hospitais e manicômios, levando 
mulheres sadias ao encarceramento. 

Naquela época, a medicina caracteri-
zava uma doença pelo tipo de lesão que 
a provocava – e podia ser lesão no cé-
rebro também, o que geralmente era a 
primeira suposição dos médicos quan-
do esbarravam num transtorno mental. 
Sem lesão, sem doença.  Daí o fato de 
muitos especialistas acharem que as 
histéricas eram mentirosas, que fingiam 
seus problemas – o que não era o caso 
– para chamar atenção dos outros. Ou-
tros doutores simplesmente se viam 
impotentes diante de um quadro clíni-
co que não conseguiam explicar. 

A Viena de um século e meio atrás 
era o cenário perfeito para a histeria, 
por todo um aspecto cultural que se 
encaixava nessas manifestações. Di-
ferentemente dos dias de hoje, quando 
as pessoas têm ansiedades pela com-
binação indigesta entre vazio existen-
cial e excesso – de comunicação, de 
exposição, de entretenimento, de in-
formações –, no século 19 as pessoas 
eram muito reprimidas, tanto na sua 
sexualidade quanto na sua liberdade 
de expressão. E a coisa era muito pior 
para as mulheres. Inclusive para as da 
burguesia, porque um sinal de status 
econômico do vienense era justamen-
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te ter mulheres ociosas. Sim, se o maridão 
mantinha uma esposa e filhas olhando pa-
ra o teto em casa, sem nada para fazer, isso 
significava que ele podia pagar quem fizes-
se: a criadagem. 

Dessa situação de cidadã de segunda classe, 
figurante da personalidade do marido, obe-
diente e quietinha no seu canto, reprimida 
em todos os seus desejos, é que vinha esse 
distúrbio: um transtorno na mente que se 
desenvolve em sintomas físicos e psíquicos, 
mas sem causa orgânica. “Para exprimir sua 
aspiração à liberdade, as mulheres não tinham 
outro recurso senão a exibição de um corpo 
atormentado”, afirmou a historiadora e psi-
canalista francesa Elisabeth Roudinesco, 
biógrafa de Freud. 

Acha que é frescura? Tente passar uma se-
mana, um mês, um ano da sua vida dentro 
de casa... sem TV nem internet. 

A história da psicanálise começa justamente 
com Sigmund Freud levando a sério a “frescu-
ra” dessas mulheres reprimidas, e encontrando 
ferramentas para tratá-las. Mas ele só começou 
a achar que isso fosse possível depois que co-
nheceu o trabalho de um médico francês genial, 
descobridor do aneurisma e das causas das he-
morragias cerebrais: o neurologista Jean-Martin 
Charcot (1825-1893).

Psicossomáticas
Charcot chamou atenção no Hospital Sal-
pêtrière, em Paris, por fazer demonstrações 
com pessoas histéricas sob efeito de hipno-
se. Durante o transe, ele conseguia remover 
completamente o sintoma do paciente: fazia 
alguém com paralisia nas pernas voltar a andar, 
ou um suposto cego enxergar novamente. Mas 
ele não curava a histeria – passado o transe, 
os sintomas voltavam. 

O importante dessas experiências é que 
Charcot conseguiu comprovar hipóteses fun-
damentais para que os transtornos viessem a 
ter um tratamento adequado no futuro. Ele 
provou ao mesmo tempo que a histeria não 
era caso de possessão demoníaca, como acre-
ditavam os medievais, nem era provocada por 
uma lesão física – não há hipnose que faça um 
paralítico andar ou um cego voltar a ver. (De 
quebra, ele ainda expôs à comunidade médica 
que homens também podiam ser histéricos, 
para a revolta de muitos colegas.) 

O que existia por trás do sofrimento dessas 
pacientes só podia ser uma doença de cará-
ter neurótico: um conflito mental que algum 
mecanismo misterioso transformava em 
problema físico. E isso fascinou um dos ou-
vintes mais atentos das apresentações de 
Charcot no Salpêtrière. Freud, óbvio – que 

passou uma temporada em Paris para buscar 
os insights que não encontrava entre a clas-
se médica vienense.

A identificação de Freud com Charcot foi 
imediata. No ápice de sua fama, o cientista 
francês foi chamado de “Napoleão das neuro-
ses”, já que era uma autoridade em alterações 
patológicas do organismo com origem psíqui-
ca – no conceito que se fez das neuroses na-
quela época, além da histeria, encaixaram-se 
o comportamento obsessivo e as fobias... sem-
pre transtornos relacionados com ansiedade.

Charcot, aliás, foi acusado de falta de ética 
por atentar contra a dignidade dos pacientes 
nessas apresentações. E os acusadores ti-
nham razão: o francês não estava tratando 
a histeria das pessoas, apenas usando-as 
como cobaias para provar suas teorias. Para 
Freud, no entanto, isso pouco importava. As 
palestras de Charcot haviam fornecido uma 
iluminação: se a hipnose, que causa uma 
alteração no estado de vigília, permitia que 
um médico eliminasse sintomas histéricos, 
é porque esses problemas têm origem numa 
outra parte da mente, muito além da nossa 
consciência. Sinal de que, além de uma re-
alidade material, palpável, com a qual a gen-
te lida racionalmente, existe uma realidade 
psíquica fora do nosso alcance. 

Você já viu aqui que a morada dessa outra 
realidade é o inconsciente. Restava a Freud 
descobrir como acessá-lo. Até que a experi-
ência de Josef Breuer com a histérica Anna O. 
abriu uma porta que jamais seria fechada.

Sessão do neurologista 
Jean-Martin Charcot, 
que hipnotizava 
“histéricas” em Paris. O 
francês foi uma grande 
influência para Freud.

Para o 
homem do fim 
do séc. 19, 
ter esposas 
ociosas e 
entediadas 
era 
motivo de 
orgulho: 
sinal de 
que podia 
bancar a 
criadagem.
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20 FREUD

A partir da “cura pela fala” 
de um amigo fisiologista, 
Freud criou a estrutura de 
sua terapia, a mais influente 
de todos os tempos.

DA CATARSE 
À PSICA-
NÁLISE

Freud tinha até uma interpretação própria para 
a origem desse trauma. Acreditava que a dissocia-
ção mental que resultava na histeria vinha de uma 
autodefesa da mente contra uma lembrança insu-
portável: especificamente a de ter sido abusado na 
infância por um adulto, geralmente pelos pais – uma 
ideia, aliás, que Breuer não assinava embaixo de 
jeito nenhum. Essa proposta era baseada em rela-
tos que Freud ouvia de suas pacientes, e ficaria 
conhecida como sua Teoria da Sedução. Mas ele 
logo veio a perceber que a conta não fechava. Pa-
ra que todo mundo que passava pelo seu consul-
tório tivesse, de fato, esse histórico de abuso, seriam 
necessários mais pais e mães molestadores de 
crianças do que o bom senso permitiria acreditar. 
Além disso, Freud foi notando que muitos dos 
relatos de seus pacientes traziam contradições, 
exageros... fantasias. E assim foi mudando sua 
teoria da psicogênese das neuroses – como faria 
com várias de suas ideias ao longo da vida. 

Num primeiro momento, assim que rejeitou a 
Teoria da Sedução, passou a crer que o trauma 
ainda fosse sexual, ok, mas não gerado por uma 
lembrança, e sim por uma fantasia do neurótico: 
era o desejo sexual que a criança sentia por um 
dos pais que criava o pensamento reprimido, re-
sultando num sofrimento psíquico. Depois, Freud 
sofisticaria sua teoria, apontando que histerias e 
outras neuroses viriam de um conflito mental 
entre nossos desejos e nossas autocensuras.

Aliás, falando em neurose, é bobagem xingar 
alguém de neurótico. Para Freud, neuróticos somos 
todos nós: pessoas que têm conflitos internos e 
lidam com eles por meio de repressões mentais. 
O austríaco diz que todo mundo tem de lidar men-
talmente com desejos que precisam de uma boa 
dose de autocensura. (Só vira sinônimo de distúr-
bio mental quando o indivíduo não consegue lidar 
bem com seus conflitos.) Se você nunca reprime 
os seus desejos, isso é uma evidência de psicose: 
quando não há barreira entre a sua consciência e 
as suas vontades mais malucas, de sexualidade e 
de agressividade – essa, sim, seria uma situação 
que você pode chamar tranquilamente de loucura. 
Sem repressão, sua vida viraria um caos; assim 
como uma sociedade seria caótica – ou psicótica 
– se deixasse todo mundo tocar fogo no circo.

Além de mudar de ideia sobre a origem dos dis-
túrbios mentais, o gênio de Viena resolveu mudar 
de tática nos tratamentos. O primeiro passo foi 

A terApiA que recebeu o nome de psicanálise é uma 
derivação do método catártico praticado por Josef Breuer 
– aquele processo todo que teria curado Anna O. Freud 
sempre deu esse crédito ao amigo, de verdadeiro desco-
bridor de um novo caminho de exploração do incons-
ciente, e descreveu esse tratamento no artigo O Método 
Psicanalítico de Freud: “[o tratamento de Breuer] pressu-
punha que o doente fosse hipnotizável e se baseava na 
ampliação da consciência que sucede na hipnose. Tinha 
como objetivo a eliminação dos sintomas, e o alcançava 
fazendo o paciente retornar ao estado psíquico em que 
o sintoma surgira primeiramente. No paciente hipnoti-
zado afloravam lembranças, pensamentos e impulsos 
até então ausentes de sua consciência, e depois que 
ele comunicava ao médico esses eventos psíquicos, sob 
intensas manifestações afetivas, o sintoma era superado 
e o seu retorno não ocorria”. Os casos narrados em Es-
tudos sobre a Histeria envolveram predominantemente 
tratamentos catárticos, ou hipnóticos.

Para Breuer, e para Freud na época, a eficácia terapêu-
tica dessa catarse estava na possibilidade de descarga, 
via hipnose, de uma emoção reprimida, ligada a algum 
tipo de trauma que não tinha chegado à consciência. 
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desistir da hipnose – o que acabou sen-
do conveniente, já que Freud nunca foi 
um bom hipnotizador. Seu argumento 
foi de que nem todo mundo pode ser 
hipnotizado, por maior que seja a ha-
bilidade do terapeuta, e assim a mu-
dança visava a uma aplicabilidade uni-
versal da terapia (essa democratização 
do alcance da psicanálise também seria 
colocada de lado, diga-se, como veremos 
ainda neste capítulo).

O substituto que Freud encontrou 
para a hipnose foram as falas espon-
tâneas dos pacientes – acordados 
mesmo –, principalmente nas partes 
mais involuntárias dessas falas, em 
detalhes que as pessoas descartariam 
em circunstâncias normais. Um pro-
cesso que ele chamou de associação 
livre, e que se tornou um dos pilares 
do tratamento psicanalítico. 

É exatamente desses pilares que va-
mos tratar a seguir, os componentes 
essenciais de uma sessão de psicanáli-
se clássica nos moldes freudianos: a 
associação livre, a transferência e a 
interpretação.

Associação livre
Quando consolidou um processo tera-
pêutico em substituição ao catártico, 
Sigmund Freud passou a atender em 
seu consultório da seguinte manei-
ra: tudo começava com o paciente se 
deitando no famoso divã. A pessoa 
não precisava fechar os olhos: Freud 
ficava sentado atrás, perto da cabeça 
do analisando, para ouvir bem o que 
ele diria, mas fora do seu alcance de 
visão – de modo que nada na postura 
ou semblante do terapeuta pudesse 
atrapalhar a espontaneidade da pessoa. 
Então o paciente era estimulado a falar. 
Não exatamente sobre o problema que 
o havia feito procurar a psicanálise, mas
qualquer coisa que lhe viesse à cabe-
ça. Qualquer coisa. Sem censura, tema 
ou direcionamento. Não deveria deixar 
nada de fora, por mais vergonhoso que 

fosse o seu pensamento – aliás, deve-
ria se esforçar para incluir no relato 
os detalhes vergonhosos, que qualquer 
pessoa preferiria omitir. Podia ser um 
sonho, uma reflexão, uma lembrança, 
um desejo... ou algo banal que tivesse 
acabado de acontecer: “Fui comprar 
meus cigarros na esquina, acabei es-
barrando na mulher do vendedor e 
fiquei impressionado com o tamanho 
das mãos dela. Depois fui ao teatro e 
jantei com amigos, mas não consegui 
parar de pensar naquele encontro na 
venda”. Podia começar assim. Ou não. 
A partir daí, Freud incitaria o indiví-
duo a fazer associações. (É importante 
isto: o próprio analisando é quem faz 
as associações, não o terapeuta.) Por 
exemplo, ele podia perguntar no que 
aquelas mãos da mulher do vendedor 
o faziam pensar: “As mãos grandes da-
quela mulher me fizeram agora lembrar 
do meu pai, que era um sujeito alto... 
Meu pai morreu de câncer do pulmão... 
Quando vi a esposa do vendedor, por 
um segundo achei que lembrava um 
pouco minha mãe... Faz tempo que não 
visito minha mãe”.

O exemplo aqui é meio óbvio, e não 

precisa ser doutor em psicologia para 
arriscar uma interpretação freudiana. 
Mas a essência da associação livre 
está presente: ligações feitas entre 
partes de depoimentos espontâneos. 
No exemplo que eu dei, talvez o pa-
ciente descobrisse, na sessão de psi-
canálise, que suas crises de ansiedade 
estão relacionadas a um mal-estar com 
a mãe, que o censura por fumar mui-
to, igualzinho ao pai que morreu dis-
so. Esse incômodo com as broncas 
maternas talvez fosse a causa incons-
ciente do indivíduo não aparecer na 
casa da mãe – e sentir culpa, um con-
flito psíquico, por essa ausência.

Freud concluiu que a associação livre 
era o método ideal de acessar o incons-
ciente das pessoas. As emoções, lem-
branças e representações vinham à 
tona com muito mais facilidade. E vi-
nham de maneira mais confiável que 
na hipnose. Segundo Freud, a hipnose 
não permitia que o médico identificas-
se resistências – as maneiras com que 
o paciente tenta, mesmo sem perceber,
manobrar suas falas para que o tera-
peuta não descubra o conteúdo que a 
repressão tenta manter oculto. Foi um 

Freud não era bom de hipnose, 
então desenvolveu um método 
próprio de analisar as 
falas dos pacientes.

O consultório de Freud. Cole-
cionador de antiguidades, ele 
levaria seus objetos quando pre-
cisou se mudar para a Inglaterra. 
Sua casa em Londres é hoje um 
museu e abriga o famoso divã.
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achado tão importante que Freud con-
siderou esse método da associação livre 
a “regra de ouro da psicanálise”.

Não que fosse perfeito, claro. Psica-
nalistas logo perceberiam a atitude de 
pacientes conhecedores da “regra de 
ouro”, que, propositalmente ou não, 
passam a falar incoerência atrás de in-
coerência, com o objetivo de inviabili-
zar uma interpretação correta. Ainda 
que a coerência não seja critério do que 
vale ou não vale numa sessão psicana-
lítica. Pelo contrário: na fala do pacien-
te, vale tudo – desde que seja espontâ-
neo, livre de censura ou premeditação.

Transferência
Freud descobriu mais um elemento 
importante para sua psicoterapia ao 
tratar de Dora – outro nome fictício, 
o verdadeiro era Ida Bauer –, uma ga-
rota de 18 anos que, ao longo do trata-
mento, começou a associar o terapeuta 
à figura do próprio pai, por quem era 
muito apegada. Lá pelas tantas, Dora 
interrompeu de repente o tratamento 
e se despediu de vez, para nunca mais 
voltar – um comportamento esquisito 
porque, até então, as sessões pareciam 
estar progredindo bem. 

Freud reconheceu nesse comporta-
mento uma vingança contra um pai 
simbólico – ele, no caso – que não aten-
desse às vontades da menina. E enten-
deu que era importantíssimo identifi-
car essa tendência de os pacientes 
substituírem alguém importante de 
suas vidas pela pessoa do terapeuta. 
Porque isso poderia apontar sinais de 
desejos inconscientes. 

Para esse processo ficar mais claro, 
vale a pena eu explicar o que é o setting 
na clínica psicanalítica. São os arranjos 
práticos que organizam a interação 
entre terapeuta e analisando: o horário 
das sessões; a forma como o analisan-
do ficará acomodado – na psicanálise 
clássica, deitado de costas para o tera-
peuta, mas outras terapias que usam 
conceitos da psicanálise colocam os dois 
sentados frente à frente –; o estilo do 
terapeuta – alguns nem dão bom-dia 
para o analisando, e isso pode ser dito 
nessa combinação inicial –; a duração 
das sessões; a duração do tratamento 
e, inclusive, a data certa de o analisan-
do pagar pelas sessões. 

Tá, mas o que isso tudo tem a ver com 
a transferência? Muita coisa. Por exem-
plo, se o analisando começa a atrasar o 
pagamento, ao mesmo tempo em que 

fala na associação livre sobre sua roti-
na de esbanjar dinheiro – ou seja, gra-
na não lhe falta –, o terapeuta pode 
identificar aí um desejo de magoar um 
pai ou uma mãe, deslocados para a fi-
gura do psicanalista – que, coitado, é 
quem fica esperando pelo dinheiro. 
Outras desobediências, como chegar 
atrasado ou ficar em pé durante a ses-
são – contra a combinação de que de-
veria estar sempre deitado –, revelam 
também indícios de transferência. 

Daí a necessidade de uma contratrans-
ferência, que basicamente é o terapeu-
ta identificar como esses deslocamen-
tos acontecem e usar essa percepção a 
seu favor – dando o melhor rumo pos-
sível ao tratamento. Quem seria a pes-
soa que o analisando está transferindo 
para a pessoa do terapeuta? Sua mãe? 
Sua namorada? Seu personal trainer? 

Claro que não é tão fácil assim. O que 
fazer, por exemplo, quando o analisan-
do parece estar apaixonado pelo psica-
nalista, transferindo para essa pessoa 
um desejo reprimido por outra? 

O terapeuta não pode misturar as 
coisas. Não pode ceder a arroubos ro-
mânticos nem sair do sério por causa 
dos desrespeitos que a transferência 
pode provocar. Para ter esse sangue frio 
e investigar seus próprios sentimentos 
para com essa interação delicada, reco-
menda-se que também o terapeuta 
passe por sessões de psicanálise. O 
inconsciente alheio é uma terra que 
pode ser bastante hostil, e é comum 
pedir reforços.

Interpretação
Durante um período complicado de sua 
vida, na época em que seu pai morreu, 
Freud fez autoanálise. Passou a inter-
pretar os próprios sonhos, suas lem-
branças e pensamentos para chegar a 
conclusões sobre sua personalidade 
– um exercício de autoconhecimento.
Mas não tente repetir em casa. A inter-
pretação dos conteúdos inconscientes 
que chegam à consciência só pode ser 
feita por um psicanalista treinado. Os 
pensamentos que emergem da associa-
ção livre, por exemplo, raramente fazem 
referência direta ao conflito psíquico. 
“É bem raro que as lembranças verda-
deiramente patogênicas se encontrem 
assim na superfície”, disse Freud. Se-
gundo ele, o que costuma surgir é um 

Sigmund Freud (ainda menino 
aqui) decidiu fazer autoanálise 
para entender seus sentimentos 
diante da morte de seu pai.
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pensamento que é um ponto de partida 
para a emoção buscada, ou mesmo um 
elo dessa corrente de associações que 
vai chegar à chave do enigma – como 
se, de um filme surrealista, você tivesse 
só algumas cenas do meio.

É também no exercício da interpre-
tação que o analista identifica a repres-
são agindo. Desde o momento em que 
o indivíduo conta para o terapeuta por 
que buscou a psicanálise, eventos reais 
são esquecidos, a ordem cronológica 
pode ser alterada e nexos causais são 
rompidos. Há uma verdadeira resistên-
cia contra a recuperação de certas lem-
branças. “Não existe caso clínico neu-
rótico sem amnésia de alguma espécie”, 
apontou Freud. 

A interpretação nada mais é que uma 
intervenção com o objetivo de fazer o 
analisando compreender significados 
inconscientes manifestos na sua fala. 
Mas isso não quer dizer que o psica-
nalista vá ficar explicando tudo a toda 
hora para o paciente – embora, só para 
contrariar a linha da boa psicanálise, 
Freud gostasse de ficar explicando. O 
processo de interpretação busca con-
firmar o entendimento do terapeuta, 
trazendo de volta à sessão algumas 
falas do analisando, incitando-o a falar 
mais sobre o assunto. Na psicanálise 
clássica, não espere respostas do ana-
lista para as suas dúvidas existenciais. 
Ele não vai explicar nada. Vai apenas 
agir como um facilitador para que vo-
cê chegue sozinho às suas conclusões. 

(Em outras psicoterapias, porém, há 
conversas sobre o sentido das coisas.) 

Um exemplo dessa intervenção que 
pode acontecer na psicanálise: o rumo 
das associações livres dá sinais de que 
uma mulher adulta tem hostilidade em 
relação à sua irmã dois anos mais nova, 
quer excluí-la de tudo o que faz parte 
da sua vida – e talvez tenha um desejo 
inconsciente de que a irmã morra. En-
tão o terapeuta, nesse sentido de con-
firmar uma impressão e ajudar a pessoa 
a chegar às suas próprias verdades, 
pode questionar: “Você acha que, quan-
do sua irmã nasceu, você se sentiu 
preterida já que sua mãe ganhou um 
bebê para cuidar e transferiu parte da 
atenção que tinha com você para essa 
criancinha? E agora, que ela é tão adul-
ta quanto você, qual é o seu sentimen-
to em relação a ela?”.

Outro equívoco, para o qual Freud 
não cansava de alertar, são os exageros. 

Um clichê dos estereótipos ligados à 
psicanálise é ficar querendo interpretar 
tudo: a “mania de interpretação”, pela 
qual se tenta fazer brotar uma verdade 
oculta onde não existe nada. Discípulos 
de Freud viam símbolos sexuais em 
todo discurso, de forma até delirante 
– “às vezes, um charuto é só um cha-
ruto” é uma frase atribuída a Freud, e 
que faz todo o sentido aqui. 

O problema de muitos desses exage-
ros é que a finalidade da interpretação 
parece que fica sendo... a interpretação 
em si. Mas não. O objetivo da boa in-

terpretação, ao fazer com que conflitos 
inconscientes se tornem conscientes, 
é contribuir para o autoconhecimento 
do indivíduo e melhorar a sua vida. E 
isso não quer dizer que a psicanálise 
vai mandar para o espaço um conflito, 
um trauma, uma lembrança dolorosa. 
A ideia é que, descobrindo a questão 
que o incomoda, você possa lidar me-
lhor com ela. Ponto.

“O que você sabe de ruim sobre você, 
você controla. O que você não sabe 
pode te controlar”, explica o psicana-
lista Pedro de Santi, que ministra cur-
sos sobre Freud na Casa do Saber, de 
São Paulo. “A psicanálise é o avesso da 
autoajuda porque mostra que é impor-
tante ter contato com aquilo que dói.”

Ou seja, nunca vai chegar aquele mo-
mento transcendental em que o psica-
nalista vai virar para você e dizer “pa-
rabéns, você está curado”. A psicanáli-
se não foi inventada para isso.  O pró-
prio Freud era questionado por pacien-
tes sobre a validade da terapia, já que 
nunca seria capaz de eliminar as cir-
cunstâncias que provocam os conflitos 
internos das pessoas. A isso, Freud 
respondia desta forma: “De fato, não 
duvido que seja mais fácil para o des-
tino do que para mim eliminar seu 
sofrimento. Mas você se convencerá de 
que muito se ganha se conseguirmos 
transformar a sua miséria histérica em 
uma infelicidade comum. Desta última 
você poderá se defender melhor com 
uma vida psíquica restabelecida”.

CONTR AINDICAÇÕES
Em um texto de 1905, Psicoterapia, escrito originalmente para uma 
conferência no Colégio Médico de Viena, Sigmund Freud relacionou 
algumas contraindicações – situações (e pessoas) que deveriam ser 
evitadas na prática clínica pelos psicanalistas. Vamos às quatro principais.

A psicAnálise não é 
pronto-socorro, não 
funcionA pArA cAsos 
de urgênciA.

se o pAciente não 
for gente boA, o 
trAtAmento não  
vAi prestAr.

“Recusem-se os 
doentes que não 
têm certo grau 
de educação 
e um caráter 
razoavelmente 
confiável.”

dos cinquentA 
pArA cimA não 
têm mAis jeito.

“A massa de material psíquico 
[dos mais velhos] já não pode ser 
dominada, o tempo necessário 
para a recuperação se torna 
muito longo, e a capacidade de 
desfazer os processos psíquicos 
começa a fraquejar”.

descArtAr 
cAsos muito 
grAves.

“Psicoses, estados 
de confusão e 
de abatimento 
profundo (tóxico, 
poderia dizer) 
também são 
inadequados.”

“Não se deve 
recorrer à 
psicanálise quando 
se trata de eliminar 
rapidamente 
manifestações 
ameaçadoras.”
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Considerado um dos 
maiores psicanalistas de 
todos os tempos, Sandor 
Ferenczi (1873-1933), 
colaborador íntimo de 
Freud, inventou em 1919 o 
princípio da técnica ativa: 
em vez de apenas inter-
pretar o que o paciente 

diz, o terapeuta deveria 
intervir bastante ao longo 
da consulta, dando ordens 
e fazendo proibições. 
Até aí, aos olhos de um 
leigo, nada demais. Só 
que Ferenczi radicalizou. 
Querendo permitir a iden-
tificação do analisando 

com um genitor amoroso, 
que eventualmente 
tivesse sido ausente na in-
fância da pessoa, Ferenczi 
incentivava alguns pa-
cientes a lhe dar abraços 
e beijos. É... E suas ideias 
extremas não pararam 
por aí. Em 1932, ele surgiu 

com o conceito de análise 
mútua, uma verdadeira 
troca de papéis: era o ana-
lisando quem conduziria a 
terapia. O terapeuta podia 
inclusive deitar no divã 
no lugar do paciente e, 
dependendo do caso, até 
lhe pagar pela sessão.

As regras do divã
Para Freud, a psicanálise só dava os 
melhores resultados em pessoas in-
teligentes, de boa índole e que esti-
vessem plenamente de acordo com 
o tratamento, dispostas do fundo do
coração a colaborar com a terapia. O 
método da associação livre não seria 
adequado a gente com má vontade para 
falar ou incapaz intelectualmente de 
fazer as relações que o analista esti-
mula. “Freud sempre considerava o 
tratamento psicanalítico inapropria-
do para pessoas estúpidas, incultas, 
muito idosas, melancólicas, maníacas, 
anoréxicas ou em estado episódico de 
confusão histérica”, revela Elisabeth 
Roudinesco. Mas Freud não era, de 
maneira alguma, um estrito seguidor 
dessas regras. “Poderíamos pensar, a 
crer em seu fundador, que a psicanálise 
se destina exclusivamente a sujeitos 
cultos, capazes de sonhar ou fantasiar, 
conscientes de seu estado, preocupa-
dos com a melhora de seu bem-estar, 
detentores de uma moralidade acima 
de qualquer suspeita e curáveis em 
poucas semanas ou meses. Ora, sabe-
mos perfeitamente que a maioria dos 
pacientes que iam à Berggasse [a rua 
onde ficava o consultório de Freud] não 
correspondia a esse perfil.” 

Sim, teve muita gente perturbada en-
tre os 170 indivíduos que se trataram 
com Freud – pessoas que tinham como 
denominador comum uma origem na 
burguesia endinheirada. A maioria era 
de judeus, como ele próprio. E muitas 
dessas pessoas não chegaram a Freud 
por livre e espontânea vontade, mas 
forçadas por parentes; tinham neuroses 
às vezes suaves, mas havia também 
casos graves, que chamaríamos hoje em 
dia de psicoses. Sim, loucos. 

Se Freud não obedecia às próprias 

regras, muito menos tinha qualquer 
compromisso com as diretrizes técni-
cas que se consolidaram entre os psi-
canalistas do mundo todo. Sabe-se que 
esses profissionais não devem analisar 
pessoas próximas, uma vez que esse 
conhecimento prévio pode influenciar 
a interpretação do que é dito pelo in-
divíduo. Mas Freud analisou por mui-
to tempo sua filha Anna – que se tor-
naria uma das psicanalistas mais co-
nhecidas da história – e também outros 
parentes, amigos, discípulos e os côn-
juges dessas pessoas todas. 

Além disso, hoje em dia, quem quer 
se tornar psicanalista precisa também 
se submeter à terapia e depois passar 
por uma supervisão. Freud não apenas 
nunca se deitou no divã de outro psi-
canalista como ainda admitiu ter ana-
lisado a si próprio.  E isso vai contra um 
dos pontos de partida da psicanálise: a 
necessidade de um interlocutor. Porque 
o mecanismo da terapia reside no espe-
lhamento: mostrar para o analisando 
aquilo que ele está mostrando para o 
terapeuta. Se a análise de uma pessoa 
conhecida já envolve o risco de influen-
ciar as interpretações, imagine o quanto 
há de distorção numa autoanálise... 

Mas vá dizer isso a Freud – foi ele 
quem inventou a coisa toda.

O fato é que a psicoterapia praticada 
por seu inventor não era parecida com 
o que os especialistas chamariam ho-
je de uma consulta adequada. Para se 
ter uma ideia, Freud fumava charuto 
nas sessões – e não oferecia aos pa-
cientes, o que deixava alguns chatea-
dos. Ele também falava muito mais 
durante a sessão do que um terapeu-
ta freudiano falaria atualmente. Ex-
plicava muito sobre o processo da 
psicanálise, interpretava bastante du-
rante a sessão e, pior, falava da sua 

própria vida e expunha suas preferên-
cias políticas, entre outras opiniões.

Dessa forma, atendia oito pacientes 
por dia, 50 minutos por sessão. E o 
tratamento era intenso: cada paciente 
comparecia em média seis vezes por 
semana. (Hoje mesmo, na psicanálise 
clássica, dificilmente um terapeuta acei-
tará um analisando que não se subme-
ta a, pelo menos, três sessões semanais, 
o que demanda disposição e dinheiro
por parte da pessoa interessada.) 

Embora uns raros pacientes tivessem 
tratamentos muito longos, de idas e 
vindas, Freud não costumava passar de 
uns meses com a mesma pessoa em 
seu divã. Se não conseguia algum tipo 
de sucesso nesse período, desanimava 
e acabava desistindo.

O fim da histeria
Hoje, é difícil encontrar alguém que 
chame alguma doença de histeria. Na 
primeira versão do Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM), de 1952, a palavra histeria apare-
ce 16 vezes, sem descrições minuciosas, 
em exemplos como “surdez histérica”, 
“paralisia histérica da laringe”, “inconti-
nência histérica”, “histeria de angústia”... 
A partir da terceira edição do manual, 
de 1980, o distúrbio que levou o pai da 
psicanálise à investigação do incons-
ciente desapareceu de vez desse guia 
dos psiquiatras. 

Mas o estudo de Sigmund Freud so-
bre as profundezas da mente foi muito 
além da construção de um método te-
rapêutico visando às histéricas. O ter-
mo psicanálise serve tanto para desig-
nar a psicoterapia que abordamos 
agora quanto, num sentido mais amplo, 
para dar nome à disciplina que ele fun-
dou e que abrange as suas teorias. 

Dá um abraço?

imagem: Getty Images
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Foi apenas em 1953, mais de 
meio século após a publicação de 
Estudos sobre a Histeria, que o 
mundo veio a conhecer a verda-
deira identidade de Anna O. Seu 
nome era Bertha Pappenheim 
(1859-1936), uma jovem amiga 
de Martha Bernays – a esposa 
de Freud. A revelação foi feita no 
livro A Vida e Obra de Sigmund 
Freud, por seu biógrafo Ernest 
Jones, e desagradou muito os 
herdeiros de Bertha. Até porque 
ninguém que a conhecesse mais 
velha poderia ligar a mulher de 
carne e osso à personagem ator-
mentada que deu início à história 
da psicanálise.

Bertha Pappenheim foi uma 
figura importante do feminismo 
judeu alemão, fundando uma or-
ganização para promover a eman-

cipação feminina por meio do 
trabalho. Em 1922, escreveu: “Se 
houver justiça no mundo de ama-
nhã, esta será: as mulheres farão 
as leis, e os homens trarão os fi-
lhos ao mundo”.

Ela se manifestou contra a par-
tida dos judeus da Alemanha, 
desafiando Hitler, e também foi 
ativista de causas humanitárias, 
viajando pelo mundo para estudar 
e combater o tráfico de escravas 
brancas. Como se não bastasse, 
foi ainda diretora de um orfanato 
e escreveu peças de teatro para 
crianças. Uma supermulher. Nada 
mais distante daquela imagem que 
vimos no começo deste capítulo, 
da garota fechada em si mesma, 
cujo corpo sofria porque a mente 
não tinha canais de expressão. 
Aquela personagem, uma cons-
trução do texto de Josef Breuer, 
talvez correspondesse mesmo à 
Bertha mais jovem, antes de pas-
sar pelo tratamento catártico. Mas 
será? Bertha Pappenheim nunca 
quis falar do seu tratamento com 
Breuer e proibiu sua família de 
fornecer qualquer informação 
sobre esse período da sua vida. 
Passou a ser uma mulher hostil à 
psicanálise e aos psicanalistas. 

Fato incontestável mesmo é que 
a epidemia de histerias no fim do 
século 19 – o suposto problema 
de Bertha/Anna – foi tão fun-
damental para o surgimento e a 
expansão da psicanálise que a 
própria definição da doença se 
transformou, tornando-se um 
conceito totalmente associado 
às teorias de Freud. O diagnós-
tico genérico de histeria frag-
mentou-se em diversas outras 
doenças, mais específicas de 
acordo com cada manifestação 
– e geralmente mais associadas à
psicose que à neurose. 

F
A  VERDADEIR A 

ANNA  O .
A paciente que 
inspirou Freud 
se tornou líder 

feminista e 
desafiou Hitler. 

Só nunca mais 
quis ouvir falar 
de  psicanálise.

Nunca ficou claro que Bertha 
Pappenheim realmente te-
nha sido curada pela terapia 
de Breuer. O fato é que, mais 
tarde, ela renegou seu pas-
sado e proibiu os familiares 
de mencionar o período em 
que teve ataques.

Freud - Parte 1 - revisada_andy.indd   25 26/04/20   20:58

Canal Unico PDF - Acesse: t.me/ojornaleiro



Sonho
parte 3

Uma máquina de 
disfarçar desejos.
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Para Freud, um sonho é o choque 
entre um desejo inconsciente que 
quer se manifestar e uma censura 
que quer poupar a gente de um trauma. 
O resultado é arte surrealista. 

Foi na casa da atriz Jane Asher, sua 
namorada na época, que Paul McCartney 
teve um sonho que entraria para a histó-
ria da música pop. O ano era 1964. Em vez 
de sonhar que havia saído de casa pelado 
ou que voava sobre Liverpool – sonhos tí-
picos, como você verá a seguir –, o beatle 
sonhou com uma melodia. E não qualquer 
melodia. Era uma música tão doce e delicada 
que Paul tratou de não esquecer – o que 
acontece com a maioria dos sonhos pouco 
depois que abrimos os olhos. Já que havia 
um piano ao lado da cama, começou a tocar 
e ligou o gravador. Então, para sua surpresa, 
percebeu que havia sonhado com a melodia 
completa de uma canção. Pensou que deveria 
ter ouvido a música em algum lugar, mas, 
por mais que tentasse, não conseguia lembrar 
onde ou quando. No livro The Beatles – A 
história por trás de todas as canções, Paul 
recorda: “Por cerca de um mês fui atrás das 
pessoas no mercado musical e perguntei se já 
tinham ouvido a música antes. Acabou sendo 
como entregar algo à polícia. Achei que, se 
ninguém desse falta em algumas semanas, 
eu poderia ficar com ela”. E ficou. A melodia 
era original mesmo. 

A música ouvida num sonho enfim ganha-
ria letra definitiva, e Yesterday se tornaria 
uma das canções mais populares de todos 
os tempos, a mais tocada e regravada da his-
tória segundo o Guinness Book – com versões 
cantadas por artistas tão diferentes quanto 
Elvis Presley, Elis Regina, Frank Sinatra e 
Katy Perry.

Sigmund Freud não estranharia o fenôme-
no onírico que deu de bandeja a Paul Mc-
Cartney sua obra mais conhecida. “Tendemos 
por demais a superestimar o caráter cons-
ciente da produção intelectual e artística”, 
ele afirmou, ainda na virada do século 19 
para o 20. Segundo o pai da psicanálise, não 
é que os sonhos fossem uma fábrica de no-
vidades. As ideias – sejam para canções pop, 
projetos de vida ou burradas colossais – vêm 
da labuta diária do inconsciente, cujo turno 
é sempre no esquema 24 horas.

Para quem estuda o assunto hoje em dia, 
essas afirmações de Freud fazem sentido, e 
a ciência já sabe que o sonho não sai jogan-
do ideias geniais para o alto sem critério. Se 
você é engenheiro automotivo ou designer 
de joias, é muito improvável que acorde de 
um sonho com uma música pronta na cabe-
ça. Talvez surja uma ótima ideia para um 
carro-conceito ou para um par de brincos 
digno de um casamento real. “O sonho – tal 
como outras formas de pensamento desor-
denado – pode ajudar no processo de indu-
ção de uma ideia original, mas somente 
sobre a base firme de um grande conheci-
mento daquilo em que se pretende ser cria-
tivo”, explica o argentino Mariano Sigman, 
diretor do Human Brain Project e autor do 
livro A Vida Secreta da Mente. Ou seja, pa-
ra sonhar com um novo tipo de rede social 
que vá torná-lo milionário, será preciso an-
tes ser um gênio da programação como Mark 
Zuckerberg, o criador do Facebook. 

Entre essas descobertas recentes da ciência, 
também estão detalhes sobre os mecanismos 
do sono, com uma especificidade que Freud 

F
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não tinha como suspeitar mais 
de um século atrás. Por exemplo, 
já é possível entender como a 
criatividade se relaciona com o 
período em que estamos baban-
do no travesseiro. 

Quando você adormece, há 
uma primeira fase em que a 
consciência vai se dissipando, 
ativando no cérebro um proces-
so de consolidação da memória. 
Já na fase seguinte, a REM (ra-
pid eye movement, “movimen-
to rápido dos olhos”), a ativida-
de cerebral é mais complexa, 
parecida com a que temos quan-
do estamos acordados, e é quan-
do sonhamos. Nessa fase, são 
gerados padrões mais variáveis 
entre os neurônios, com a ca-
pacidade de recombinar circui-
tos existentes. Isso é o cérebro 
sendo criativo.

Associar o sonho com o esta-
do REM não é novidade. Mas 
um estudo divulgado em abril 
de 2017, pela Universidade de 
Wiscosin-Madison, nos Estados 
Unidos, revelou que sonhamos 
também fora dessa etapa e fez 
uma descoberta ainda mais im-
portante: identificou quais par-
tes do cérebro são ativadas 
durante os sonhos. Isso mostrou 
que, para a nossa mente, sonhar 
tem muita semelhança com es-
tar acordado. “Os sonhos são 
uma forma de consciência que 
acontece durante o sono”, ex-
plicou o professor de psiquiatria 
Giulio Tononi, autor do estudo. 
Um de seus experimentos, que 
colocou 46 voluntários para 
dormir, mostrou que, estando 
ou não o dorminhoco na fase 
REM, sonhos só surgem quan-
do regiões corticais posteriores 
do cérebro são ativadas. 

Para Sigmund Freud, mais que 

a criatividade capaz de surgir 
nas noites inquietas, interessa-
va o papel desse processo no-
turno na manifestação de de-
sejos inconscientes. Por isso, o 
que há de revolucionário e 
permanente naquele que talvez 
seja o livro mais importante de 
Freud, A Interpretação dos So-
nhos, não é sua tentativa de 
traduzir psicanaliticamente 
sequências de imagens sonha-
das – o que ele faz bastante ao 
longo da obra, diga-se –, e sim 
a relação que pode existir entre 
o sonho e a forma como a nos-
sa mente funciona. “O sonho é 
a estrada real que conduz ao 
inconsciente”, ele escreveu.

Anotar os próprios sonhos era 
um dos hobbies de Freud, tan-
to que ele mantinha um diário 
com tudo o que lembrava de ter 
sonhado. Naquele período difí-
cil de sua vida, em que fez au-
toanálise, Freud reuniu 160 
sonhos para compor um livro 
– decisão tomada em 1897. Com
a exceção de um sonho de in-
fância, todos os outros tinham 
sido sonhados entre 1895 e 
1899, quando ele já era quaren-
tão. Dessa coletânea onírica, 70 
foram contados por amigos e 
parentes – Freud evitava usar 
sonhos de pacientes porque 
achava que condições anormais 
da psique poderiam sabotar as 
interpretações. 

A noção de que produzia ali 
uma obra magistral também o 
fez ver melhor, via autoanálise, 
o objetivo da coisa toda: o livro
que o tornaria famoso era uma 
reação à morte recente de seu 
pai, o homem que um dia lhe 
disse, quando Sigmund era me-
nino, que o pequeno nunca 
seria alguém na vida. 

IntERpREtaR sonhos, claro, não foi invenção 
de Freud. A prática de achar que o sonho 
significa alguma coisa, e tentar dar sentido 
a ele, é tão antiga quanto o Homo sapiens. 
Foram egípcios e assírios os primeiros a 
registrar por escrito essas interpretações. 
Para os antigos, o sonho era uma forma de 
comunicação com os deuses, e prevalecia 
o caráter premonitório. Reis chegavam a 
contratar tradutores de sonho para saber 
como seria uma batalha ou se o país teria 
dificuldades econômicas em breve. O livro 
do Gênesis, na Bíblia, traz uma passagem 
que exemplifica bem essa preocupação 
dos nossos antepassados com sonhos e 
pesadelos: é a história de José no Egito. 

Bisneto de Abraão – o primeiro dos 
patriarcas bíblicos –, José é convocado para 
interpretar um sonho esquisitão do faraó 
do Egito: ele sonha que sete vacas magras e 
feias devoram outras sete, gordas e bonitas. E 
também que sete espigas de milho miúdas e 
queimadas devoram outras sete, muito mais 
apetitosas. Então José mata a charada. Viriam 
sete anos de fartura seguidos de sete anos de 
terra infértil. Aconselha o faraó a economizar 
na riqueza para não faltar na hora da miséria.

Coisa de gente primitiva, né? De um tempo 
em que um raio era encarado como um sinal 
divino, etc. etc. etc. Não é bem assim. A ideia 
de que um sonho pode ser uma antevisão 
do futuro permanece forte até hoje – ainda 
que seja algo tão científico quanto os 
malefícios de misturar manga com leite. 

Quem nunca ouviu que sonhar com 
dente é sinal de morte na família? Para o 
astrólogo brasileiro João Bidu, que explica os 
significados de todo tipo de sonho em sua 
página na internet, só é morte se o dente 
estiver apodrecido. Se aparecer bonito e 
sadio, significa prosperidade financeira à 
vista. Já perder um dente no sonho, segundo 
o esotérico midiático, é sinal de que o homem 
vai perder outra coisa: sua potência sexual. 
Todo o conhecimento científico que nos separa 
do Egito Antigo não nos poupou da crença 
de que os sonhos usam dentes perfeitos ou 
cariados para expressar seu poder de oráculo.

Já Sigmund Freud, com a pretensão de 
estabelecer uma análise do sonho que pudesse 
incorporar à sua “ciência da mente”, afastou-se 
das interpretações premonitórias e dos 
misticismos. Mas concordou com os antigos 
egípcios em uma coisa: os sonhos faziam 
sentido, sim. E podiam ser interpretados.

Do Egito Antigo à        
astrologia de internet

A interpretação do estado
onírico era essencial aos estudos 
de Freud: “O sonho é a estrada 
real que conduz ao inconsciente”.
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Entenda os mecanismos que 
o sonho tem para que você não
perceba seus desejos ocultos. 
E os métodos de Freud para 
reverter esse mascaramento.

i have 
a dream

Sendo assim, como é que os sonhos poderiam 
ser realizações de desejos, como Freud afirmou? 
A questão, segundo ele, é que o sonho do qual 
você se lembra quando abre os olhos de manhã 
é uma construção simbólica, uma tradução toda 
distorcida, mas menos chocante, do que a sua 
mente queria manifestar de verdade – e que era 
originalmente um desejo sendo realizado. Afinal, 
nossos desejos às vezes podem ser menos dige-
ríveis que os pesadelos mais arrepiantes. Vamos 
a um exemplo.

Um chefe de família, homem de princípios con-
servadores, tem um pesadelo de que é perseguido 
por uma gangue de bandidos – homenzarrões 
brutos, musculosos e... cheirosos. Hum... Para a 
mente consciente desse indivíduo, que só se acei-
ta como heterossexual convicto, não há dúvida de 
que a noite foi agitada por um pesadelo dos mais 
terríveis. Mas algumas sessões com um psicana-
lista poderiam chegar à tentativa inconsciente de 
realização de um desejo: assumir uma homosse-
xualidade reprimida. Ou não. Depende. Talvez o 
homem quisesse, secretamente, tomar o lugar do 
pai na loja de perfumes da família – uma ambição 
que ele poderia considerar condenável. Diferen-
temente do que sugere o astrólogo João Bidu, pa-
ra Freud o mesmo tipo de sonho tem significados 
distintos de pessoa para pessoa.

Esse mecanismo que transforma nossos dese-
jos em histórias malucas quando dormimos é o 
que Freud chama de “trabalho do sonho”: um 
processo que retira o material cru de um pensa-
mento inconsciente e, a partir dele, como um 
Salvador Dalí, monta a sequência surrealista que 
é o produto final dessa engrenagem. O ponto 
inicial do processo, Freud chama de conteúdo 
latente, e o final, de conteúdo manifesto – que é 
o mais familiar a todos nós.

Conteúdo manifesto é exatamente o que você
costuma chamar de sonho: aquilo que a sua cons-
ciência percebeu, a historinha de que você se lem-
brou de manhã. Geralmente, são sequências sem 
muito sentido aparente – ou sem nenhum sentido. 

Já o conteúdo latente – oculto – é a origem e o 
verdadeiro significado desse filme surrealista. É 
onde está a tal tentativa inconsciente de realizar 
um desejo. Para chegar à sua consciência – e as-
sim se transformar em conteúdo manifesto –, 
esse desejo escondido passa por distorções que 
a sua mente cria para torná-lo mais palatável 
para você mesmo. Como no caso do homem que 

Se alguém lhe perguntar na lata qual é 
a teoria de Freud a respeito dos sonhos, uma 
resposta curta e precisa seria esta: o sonho é 
uma manifestação do nosso inconsciente que, se 
interpretada, revelará uma tentativa mental de 
realizar um desejo reprimido. (Não seria à toa que 
chamamos de sonhos as coisas que desejamos 
intensamente – e que nos parecem distantes.)

Curta e grossa, a resposta está certíssima. O 
problema é que vai gerar um monte de outras 
perguntas. Isso porque nossos pesadelos pare-
cem ser a antítese exata dessa afirmação. Como 
é que todo sonho expressa um desejo? E o que 
dizer dos meus sonhos angustiantes nos quais 
estou sendo assaltado ou devorado por um ti-
ranossauro do Jurassic Park, ou estou caindo 
do topo do Edifício Itália? Como eu poderia 
desejar essas tragédias? 

Calma. Freud explica tudo isso. No livro A 
Interpretação dos Sonhos, as explicações rendem 
coisa de 700 páginas. Mas nós vamos direto 
aos conceitos principais dessa teoria.

Em 1896, pouco antes do lançamento do livro 
de Freud, duas pesquisadoras americanas, Sarah 
Weed e Florence Hallam, realizaram um estudo 
com a análise de 381 sonhos. A conclusão foi 
de que 57,2% deles eram desagradáveis, com 
sentimentos negativos como medo, desamparo, 
vergonha, raiva, desapontamento, desconforto 
e perplexidade. E os sonhos cor-de-rosa, da-
queles que te acordam com vontade de conti-
nuar o sonho? Apenas 28,6%.
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não aceitava a própria homossexuali-
dade, o desejo guardado nos cafundós 
da mente é tão insuportável para a 
consciência que ela o reprime. (Daí 
tanta gente ser chamada de reprimida 
– pessoas que lidariam mal com a
própria personalidade porque têm 
dificuldade de se aceitar como são.)

A repressão no caso do sonho é uma 
autocensura que impede que nossos 
desejos mais incômodos cheguem 
claramente à nossa consciência. Há, 
portanto, duas forças opostas atuando 
no trabalho do sonho: de um lado, um 
desejo inconsciente que quer, sim, se 
manifestar; do outro, uma censura que 
quer poupar a consciência dos proble-
mas que essa manifestação traria. 

O sonho nasce, assim, de um dos 
conceitos essenciais da psicanálise, 
que é o conflito psíquico. Mas não 

que esse conflito seja ruim. Porque 
ele também é a maneira que a nossa 
mente encontra para deixar o resul-
tado dessa briga satisfatório para 
ambas as partes. A censura prevalece 
– o homossexual latente achou que 
estava tendo um pesadelo em que 
provavelmente seria assaltado pelo 
bando de fortões. Mas o desejo re-
primido também encontra, graças às 
maluquices desse mecanismo de 
transformação, um jeito de driblar a 
censura – e ver a luz da consciência, 
por meio do perfume agradável que 
os bandidões emanavam. 

Essa maquiagem que o trabalho do 
sonho aplica no conteúdo latente – e 
que eu acabei de chamar bem tosca-
mente de maluquices – tem modos 
diversos de operar, mas é sempre o que 
Freud chama de uma distorção.

O sonho é um mestre 
dos disfarces
As duas principais distorções que agem 
sobre os seus desejos inconscientes, no 
âmbito dos sonhos, são o deslocamento 
e a condensação.

O deslocamento é quando o sonho 
transforma em outra coisa o verdadei-
ro elemento que o inconsciente quer 
manifestar. Ou seja, ele desloca o mo-
tivo da sua emoção reprimida para 
outro elemento, de forma a não abrir o 
jogo sobre com quem – ou com o quê 
– o seu desejo está lidando. Um exem-
plo: um paciente de Freud tinha raiva 
de sua cunhada e costumava referir-se 
a ela como uma cadela. Um belo dia, 
esse indivíduo sonhou que estava es-
trangulando um cachorrinho branco. 
O deslocamento operado pelo sonho 
fez com que o homem acordasse leve-
mente incomodado por ter sonhado que 
matava um animalzinho. Mas o livrou 
de uma culpa maior: o desejo incons-
ciente de assassinar a própria cunhada.

Essa distorção acontece também 
quando estamos despertos. Alguém tem 
um dia desgraçado no trabalho, termi-
nando com uma discussão com o che-
fe, que considera um tirano sem cora-
ção. Aí chega em casa e dá um chute 
no gato. Para a pessoa, foi mais fácil dar 
um pontapé no bichano que no empre-
go – ou, literalmente, no chefe. Além 
disso, a filhinha que testemunhou o 
golpe no animal pode passar a ter fobia 
de felinos, deslocando seu medo original 
do ato violento – mais fácil evitar gatos 
que temer o pai para o resto da vida.

Já o processo de condensação é juntar 
no sonho – condensar – duas ou mais 
ideias em uma só. Por exemplo, você 
tem diversas preocupações relacionadas 
a segurança: a da sua mãe, que já é ido-
sa e mora sozinha; a do seu dinheiro, que 
anda curto; a do seu carro, que passa a 
noite toda estacionado na rua, à mercê 
dos bandidos. Então você sonha com um 
castelo. Talvez um castelo que o proteja 
no sonho do ataque de um dragão saído 
de Game of Thrones. Mas esse castelo 
– talvez você descubra na psicanálise – foi
o elemento que a distorção achou para
condensar uma série de desejos de ter 
mais segurança – para diversos aspectos 
ou pessoas da sua vida.

Outro exemplo: alguém pode desco-
brir, pelo processo psicanalítico, que, 

Seres mitológicos, situações 
bizarras... Segundo Freud, a 
historinha sem pé nem cabeça, 
do sonho, é o conteúdo mani-
festo, que usa de substituições 
nonsense para disfarçar pen-
samentos traumatizantes. 
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Apesar de toda a contrariedade 
a respeito dos “dicionários de 
sonhos” e seus significados 
pré-moldados, Freud não 
escapa de também ter o seu 
glossário, ainda que numa 
versão miniatura. Ele diz respeito 
apenas a uma categoria onírica: 
os chamados sonhos típicos.  
Para Freud, esses sonhos são 
exceções no que diz respeito ao 
processo de interpretação. Sem 
depender tanto das associações 
livres, eles têm significados 
prontos e gerais, que devem 
valer para qualquer sonhador. 

Pelado na 
frente dos outros
Freud diz que o sonho da nudez 
tem origem na experiência 
infantil de ficar pelado na 
frente de adultos. Sonhar com 
isso é desejar uma volta ao 
paraíso da infância, um período 
desprovido de vergonha – e de 
responsabilidades, pressões, 
boletos para pagar e demais 
chateações da vida adulta. 

Morte de um irmão
A chave da questão, de acordo 
com o austríaco, é que o mundo 
mágico dos sonhos é atemporal: 
eles podem tratar de desejos 

reprimidos recentes, mas 
também podem manifestar um 
desejo que você teve quando 
tinha 6 anos de idade. Uma época 
em que, pelo menos dez vezes por 
dia, uma criança pode desejar a 
morte do irmão – seu concorrente 
direto pelo amor dos pais, pelos 
brinquedos mais bacanas da 
casa, pela atenção de avós...

Morte do pai 
ou da mãe
Teria a ver com egoísmo infantil 
também, aqui associado ao 
complexo de Édipo. “É como 
se uma predileção sexual se 
declarasse de maneira precoce, 
como se o menino e a menina 
vissem respectivamente no 
pai e na mãe os seus rivais no 
amor, cuja eliminação só lhes 
poderia trazer vantagens.”

Sonho de voar
Freud diz ainda que o sonho 
típico de estar voando ou de 
cair de um lugar alto são outros 
retornos à infância do sonhador, 
ao desejo inconsciente de repetir 
as brincadeiras de Superman 
ou Mulher-Maravilha, em 
que adultos nos levantavam 
e nos giravam ao redor da 
sala, dizendo que estávamos 
voando. Talvez pelados.

SONHOS  T ÍP ICOS

ao sonhar que estava dirigindo uma Ferrari 
vermelha, não tinha o óbvio e universal de-
sejo de ter esse carrão na garagem. Mas, sim, 
um desejo inconsciente de que sua irmã, seu 
irmão e sua mãe – todos ruivos – tivessem 
uma situação financeira melhor. Os elemen-
tos originais do conteúdo latente, portanto, 
são três pessoas da sua família, que o sonho 
condensou no conteúdo manifesto em um 
único elemento: um carro esportivo caro, que 
exige uma situação financeira confortável 
do proprietário – e que é da cor do cabelo 
dos seus familiares.

Interpretando sonhos
Como já vimos, Freud foi um adepto da auto-
análise e, sendo ele o inventor da coisa toda, 
julgava-se capaz de interpretar os próprios 
sonhos. Mas a recomendação é que a pes-
soa conte com um analista para chegar aos 
significados. A interpretação dos sonhos na 
psicoterapia, segundo o método freudiano, 
também se dá por meio da associação livre, 
que vimos no capítulo anterior. 

No relato para o psicanalista, o paciente é 
encorajado a dizer qualquer coisa que os 
elementos do sonho despertem em sua men-
te. Se ele tiver sonhado com um pastel, po-
derá dizer algo como “havia uma feira na rua 
em que eu morava na adolescência”. O ana-
lista, então, poderá estimulá-lo a falar dessa 
rua, e a primeira coisa que virá à mente dele 
poderá ser “na esquina morava uma menina 
que eu achava linda, mas nunca tive coragem 
de falar com ela”... Talvez o processo chegue 
à conclusão de que o sonho do rapaz tinha 
na origem um desejo muito mais romântico 
do que deixaria supor a visão de um pastel 
de palmito encharcado de óleo. Mas por que 
essa história de amor sem final feliz seria 
reprimida pelo trabalho do sonho? Talvez 
porque lembrasse que a abordagem à moça 
só não aconteceu por conta de uma timidez 
que ainda é uma tortura na vida do sonhador.  

Freud também explica que pode haver mui-
ta pegadinha nesse processo. “A interpreta-
ção depende da forma como o sonho foi 
contado.” Sim, para o pai da psicanálise, não 
é exatamente o que você lembra do sonho 
que vai expressar o conteúdo latente. E sim 
a forma como você o relata – porque ao lon-
go das associações livres o sonho se trans-
forma, vai daquela lembrança estática para 
uma narração, um trabalho em movimento. 
Daí a importância da sessão no divã. 

Você pode ter sonhado com Mickey Mou-
se beijando seu tio João, aos pés do Cristo 
Redentor, enquanto nevava dentes-de-leão 
no Rio de Janeiro. Mas o que você enfatiza 

iMAgEnS: Getty Images
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no relato desse sonho durante a análise 
são os olhos do Cristo, que estavam pu-
xados como os de um japonês. Talvez se-
ja esse detalhe – o menos absurdo da cena 
toda – que vá levar o analista a conduzir 
as associações que você fará para chegar 
ao significado. 

Essa interpretação, na psicanálise, funcio-
na na direção contrária do trabalho do so-
nho. O sonho parte de um desejo incons-
ciente – conteúdo latente – que passa por 
uma distorção para aparecer, de modo meio 
amalucado, na consciência. Já o trabalho de 
análise faz o caminho inverso. Ele parte 
desse conteúdo manifesto destrambelhado, 
que é o relato que você apresentou, para 
desfazer a distorção por meio da associação 
livre, e assim chegar ao início do processo: 
seu desejo inconsciente e reprimido.

Cada um é cada um
Se tinha algo que tirava Freud do sério era 
alguém mencionar uma coisa lida num des-
ses “dicionários de sonhos” (cujas versões 
modernas você pode consultar livremen-
te no Google). Como o pai da psicanálise 
também ficou famoso por dar significados 
sexuais a grande parte dos pensamentos 
inconscientes, uma paciente certa vez lhe 
disse que havia sonhado com um peixe que 
não parava de se mexer e, antes que Freud 
tivesse chance de dizer qualquer coisa, a 
mulher tratou de fazer sua própria inter-
pretação: devia ser um pênis! 

Só que não. Pelo método da associação 
livre, Freud descobriu que a mãe da mulher 
era apaixonada por astrologia, e que era 
do signo de Peixes. Achou plausível que 
essa mãe devesse andar pela cabeça da 
paciente porque ela desaprovava o fato de 
a filha estar se tratando com Freud. Por 
isso, segundo ele, era muito mais provável 
que o peixe fosse um deslocamento por 
trás do qual estivesse a mãe da paciente... 
e não um pênis. 

Fosse tão simples assim, todo quiabo, pei-
xe-espada, pepino, foguete, arranha-céu, 
berinjela representariam pintos nos nossos 
sonhos. Mas, para Freud, nada é tão simples. 
Segundo ele, o sonho e seus significados 
são um conjunto sob medida: só servem 
para aquele indivíduo. E isso desautoriza a ideia 
de que dente significa morte ou que matar uma 
cobra num sonho é sinal de que você vai ter 
uma vitória sobre pessoas que estão atrapalhan-
do o seu sucesso (ver João Bidu). Para cada um, 
dente, cachorro e cobra podem significar 
coisas totalmente diferentes. 

Durante a Primeira Guerra Mun-
dial, quando tratava de soldados 
num hospital neurológico, o fran-
cês André Breton teve um primei-
ro contato com a obra de Freud. 
Esse escritor, que publicaria o 
Primeiro Manifesto Surrealista, 
em 1924, ficou fascinado pelas 
teorias sobre o inconsciente, 
que influenciariam muito o seu 
trabalho. Os postulados freudia-
nos sobre os sonhos pareciam 
encaixar-se perfeitamente nas 
ideias dos jovens expoentes do 
surrealismo, para quem esse con-
teúdo, desprovido das limitações 
da realidade, era matéria-prima 
para a arte. Uma empolgação 
enorme por Freud que nunca foi 
recíproca. O pai da psicanálise 
não gostava das obras dos surre-
alistas e achava que eles nunca 
entenderam o seu trabalho.
Breton fez arranjos para visitar 
seu ídolo em 1921, em Viena, mas 
saiu tão decepcionado do en-
contro que se recusou a falar do 

assunto, mesmo com sua esposa. 
Mais de duas décadas depois 
desse encontro, foi a vez de 
Salvador Dalí se encontrar com 
o mestre do inconsciente – já em 
Londres, pouco antes da morte de 
Freud. Na ocasião, Dalí mostrou 
ao austríaco seu quadro A Meta-
morfose de Narciso – bem ao seu 
estilo onírico, incorporando uma 
flor que brota de uma rachadura 
na casca de um ovo, o que repre-
sentaria a cura simbólica para os 
males do narcisismo. Freud, no 
entanto, não se impressionou. 
Disse a um amigo, o escritor vie-
nense Stefan Zweig, que gostaria 
de estudar psicanaliticamente 
como um quadro daqueles po-
deria ter sido pintado. E, para o 
próprio autor da obra, Freud foi 
direto também: “Na pintura clás-
sica, eu procuro o inconsciente. 
Na pintura surrealista, preciso 
achar a consciência”. Dalí recebeu 
esse comentário como uma sen-
tença de morte do surrealismo.

FREUD  E  O  SURRE AL ISMO

A Metamorfose de Nar-
ciso, de Salvador Dalí. 
(Freud não gostou.)

imagem: Getty Images
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Além dA AssociAção livre e dos so-
nhos, outra forma de a psicanálise chegar 
ao nosso inconsciente é achando “falhas 
de sistema” nesse mecanismo da repres-
são. Como o déjà-vu em Matrix. E elas 
acontecem quando você está acordado 
mesmo, por curtos-circuitos nas nossas 
manifestações conscientes: são os nossos 
tropeções na rua, palavras que escapam 
da boca, amnésias e outras panes. 

Você perde a chave de casa toda sema-
na? Já chamou seu irmão de pai? Deixou 
cair, e quebrar, seu celular velhinho? E 
aquele nome de filme que você quer in-
cluir na conversa, mas o título teima em 
escapar? Segundo Sigmund Freud, ne-
nhum desses equívocos e acidentes é por 
acaso. Tudo isso é apenas a sua mente 
fazendo você de bobo na frente dos ou-
tros. Mas com a melhor das intenções.

Talvez você perca a chave porque está 
infeliz no casamento e, inconscientemen-
te, não quer voltar para casa – o cenário 
desse compromisso insatisfatório. 

Talvez seu irmão represente uma fi-
gura paterna na sua vida, substituindo 
seu pai biológico – um sujeito ausente 
que nunca o levou ao parque para andar 
de bicicleta. 

Talvez a queda do celular velho fosse 
um jeito que a sua mente deu para satis-
fazer um desejo bem materialista: o de 
comprar aquele iPhone top de linha que 
você viu no shopping. Ou não. Pode ser 
que você quisesse evitar uma ligação 
incômoda que teria de fazer. 

E o nome do filme... digamos que fos-
se Um Corpo que Cai (1958), do Alfred 
Hitchcock. Talvez você tenha temores a 
respeito de acidentes com a sua filhinha 
pequena. E uma das aflições comuns de 
mães e pais do mundo todo é que seus 
bebês caiam do berço – ou do trocador, 
do cadeirão, do colo de um parente des-

cuidado... Seu bebê caindo e se machu-
cando é uma visão tão dolorosa que, 
conscientemente, você evita pensar nela. 
Então uma forma que a sua mente en-
contra para lidar com essa angústia é 
rejeitando o nome de um filme que fala 
em corpo caindo. 

Todos esses esquecimentos, trocas de 
palavras e gestos estabanados, com ob-
jetos ou com o próprio corpo, são o que 
Freud chamou de atos falhos – em inglês, 
Freudian slips, ou “lapsos freudianos”. 
São bobeiras que, muitas vezes, a gente 
nem nota. Mas que seriam a consequên-
cia de um jiu-jitsu entre a nossa consci-
ência e pensamentos inconscientes em 
busca de expressão. Entre repressão e 
desejo. O que sai desse combate é um 
lutador tão estropiado – o ato falho em 
pessoa – que em nada se parece com o 
cara que entrou na luta – a ideia incons-
ciente que queria se manifestar.

Segundo Freud, não queremos lidar 
com complexos, com ansiedades muito 
grandes, com tabus sexuais ou até com 
uma vontade terrível de se matar. O ato 
falho é a forma que nossa mente cria de 
assumir esse conflito: provocando uma 
ruptura no sentido original do pensa-
mento, o que leva a um equívoco, uma 
pequena amnésia ou um acidente.

Ninguém expressa isso tão bem quan-
to o personagem Chaves, ídolo eterno 
das matinês do SBT. Toda vez que ele 
apronta uma, sua explicação é “foi sem 
querer, querendo”. E a essência do ato 
falho está justamente aí: é claro que, 
conscientemente, não queremos cometer 
erros, deslizes, tropeções – não queremos 
chamar a namorada pelo nome da ex. 
Mas os lapsos são uma forma de satis-
fazer desejos e motivações inconscientes. 
E, ainda que de uma forma torta, conse-
guir um equilíbrio nisso tudo. 

A
AT OS  FALHOS
Chamou o namorado pelo nome do ex? 
Perdeu a aliança de casamento?  
Para Freud, nada disso é por acaso.
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Incesto à moda grega.
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Tudo o que Freud escreveu a respeito 
da sexualidade gira em torno de 
um dos principais conceitos da 
psicanálise: o de que meninos querem 
matar o pai e casar com a mãe.

“Que animal tem quatro patas de manhã, 
duas ao meio-dia e três à noite?” A questão é 
feita por um ser monstruoso: cabeça humana 
seguida por corpo de leão e asas de águia. É a 
esfinge que traz destruição e má sorte à cidade 
de Tebas, e mata todos os passantes que não 
conseguem solucionar seu enigma. “Decifra-me 
ou te devoro”, ameaça o demônio – que sempre 
cumpre a promessa. Até que um jovem forastei-
ro, chamado Édipo, segue em direção à esfinge 
– depois de ele próprio ter matado um viajante 
desconhecido com quem arrumou confusão na 
estrada. Ao ser confrontado com a pergunta 
fatal, compreende suas analogias e dá a resposta 
precisa: “É o homem, que na infância engatinha, 
quando adulto caminha ereto sobre duas pernas 
e na velhice precisa de uma bengala”. Ao ter seu 
enigma decifrado, a esfinge enlouquece e se 
atira de um precipício, livrando Tebas de suas 
maldições. Creonte, o regente da cidade, premia 
então o viajante com o trono da cidade-estado, 
e ainda oferece a própria irmã, Jocasta, para ser 
esposa do novo rei.

Essa lenda do decifrador de enigma, produto 
da riquíssima mitologia grega, virou tragédia 
no teatro por volta de 430 a.C.: Édipo Rei, peça 
de um dos mais importantes dramaturgos da 
Antiguidade, Sófocles (495 a.C.-406 a.C.). A obra 
– que engrandece a lenda com personagens
coadjuvantes e diálogos cheios de emoção – 
trata da funesta descoberta de Édipo a respeito 
de suas origens. 

Anos após o confronto com a esfinge, Tebas 
atravessa novo período de dificuldades, agora 
já no reinado de Édipo: a terra se torna infértil 
e há uma onda de abortos espontâneos entre as 
grávidas. Consultado, o Oráculo de Delfos – 
centro religioso de profecias na Grécia Antiga 
– revela que a cidade só voltará aos tempos de
fartura quando o assassino de Laio – o antigo 
monarca e ex-marido de Jocasta, morto miste-
riosamente anos antes – for encontrado e ex-

pulso da região. Só que ninguém sabe quem 
cometeu o crime. Acreditava-se que a vítima 
tinha caído nas mãos de assaltantes, para além 
das fronteiras da cidade. Então, em meio a esse 
clima de “quem matou Odete Roitman”, o rei 
Édipo acaba descobrindo seu papel de mario-
nete do destino. 

Mais jovem, ele havia deixado sua cidade na-
tal, Corinto, por causa de uma profecia: a de que 
mataria seu pai e casaria com a própria mãe. 
Apesar de não ter nenhum motivo para isso, 
porque era bom filho, afastou-se tanto quanto 
pôde para garantir que a sina nunca se cum-
prisse. O que ele não desconfiava é que, na épo-
ca em que nasceu, outra profecia terrível de 
parricídio – gregos antigos adoram uma profe-
cia – assombrava os governantes de uma outra 
cidade: justamente Tebas, para onde Édipo iria 
já adulto. Laio e Jocasta, diante da informação 
divina de que o filho deles, quando crescesse, 
mataria o pai e tomaria seu lugar no trono, man-
daram sacrificar o próprio bebê. O problema, 
para eles, é que esse assassinato não sairia como 
planejado. O carrasco convocado para a execu-
ção ficou com pena do neném, então terceirizou 
o serviço. Só que esse terceiro também amare-
lou, repassando mais uma vez a batata quente. 
Foi de colo em colo, de hesitação em hesitação, 
que o herdeiro de Tebas finalmente chegaria ao 
lar de um casal que não podia ter filhos: sim, o 
rei e a rainha de Corinto, aqueles que Édipo 
acreditava serem seus pais.

Voltando ao tempo presente da peça, tudo se 
esclarece a partir das delações de algumas tes-
temunhas: Édipo na verdade é filho adotivo; o 
homem que ele matou na estrada a caminho de 
Tebas era o seu pai biológico, Laio – o que faz 

Q
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de sua esposa sua mãe... com quem 
ainda gerou quatro filhos. 

Incesto! Maldição dos deuses gregos.
Diante dessa verdade aberrante, Jo-

casta se enforca, e Édipo cega os pró-
prios olhos. 

“Se eu tivesse morrido mais cedo, não 
seria o motivo odioso de aflição para 
meus companheiros e também para mim 
nesta hora!

E jamais eu seria assassino de meu 
pai e não desposaria a mulher que me 
pôs no mundo.

Mas os deuses desprezam-me agora 
por ser filho de seres impuros e porque 
fecundei – miserável! – as entranhas 
de onde saí!”

Esse é o discurso de Édipo já perto 
do fim do drama. Agora compare com 
esta outra confissão: 

“Encontrei em mim, como em toda 
parte, sentimentos amorosos em rela-
ção à minha mãe e de ciúme contra 
meu pai.”

Essa última não é de uma peça da 
Antiguidade – embora não seja deste 
século. Está numa carta de 1897 que 
Sigmund Freud escreveu a seu amigo 
e confidente Wilhelm Fliess. Foi o 
primeiro registro da associação, feita 

pelo pai da psicanálise, entre senti-
mentos incestuosos inconscientes e a 
tragédia grega – e tendo o próprio 
Freud como personagem. 

Fã da cultura greco-romana, Freud 
viu na tragédia de Sófocles a represen-
tação perfeita para uma teoria a respei-
to da sexualidade infantil e suas con-
sequências na vida adulta. O complexo 
de Édipo é a formulação inconsciente, 
na criança, que abriga um desejo pelo 
genitor do sexo oposto e, paralelamen-
te, uma hostilidade para com o do mes-
mo sexo – relacionada a ciúme. 

Sigmund Freud menciona publica-
mente o complexo de Édipo pela pri-
meira vez em seu livro mais impor-
tante, A Interpretação dos Sonhos. 
Falando sobre o protagonista de Só-
focles, diz: “Talvez todos nós tenhamos 
sido chamados a dirigir a primeira 
moção sexual à mãe, o primeiro ódio 
e desejo violento ao pai; nossos sonhos 
nos convencem disso. O rei Édipo é 
apenas a realização dos desejos de 
nossa infância”.

É, portanto, praticamente junto com 
a psicanálise que nasce essa estrutura-
ção subjetiva dos desejos, rivalidades, 
escolhas e identificações da criança – 

uma ideia que vai pautar todo o pen-
samento psicanalítico que viria a seguir. 

Segundo Freud, esse complexo cos-
tuma durar dos 3 aos 5 anos de vida da 
criança, ao longo da chamada fase fá-
lica (assunto do nosso próximo capítu-
lo) e ir embora a partir dos 6, quando 
o desenvolvimento da sexualidade
entra num período de stand-by antes 
da puberdade. 

Ainda muito apegado à mãe, o me-
nino descobre que não é o único ob-
jeto de afeto dela. Existe uma pessoa 
inconveniente que a mãe também 
beija, abraça... vai para a cama com 
esse indivíduo. O pai, claro. Conforme 
a criança vai crescendo e dependendo 
cada vez menos da mãe – já não mama 
no seio dela e não tem mais fraldas 
para trocar –, a intimidade entre os 
pais volta um pouco ao que era antes, 
e o pequeno percebe que alguma coi-
sa ali está fora da ordem – da sua or-
dem. Definitivamente, essa coisa de 
triângulo amoroso não encaixa bem 
na mente do menininho.

Repare que estamos falando em me-
nino. E a menina? Pode ser também, 
Freud até indica um “Édipo invertido” 
quando trata do complexo, pensando 
na garota que se apaixona pelo pai e 
sente raiva da mãe, sua rival nessa co-
média romântica. Mas, de verdade 
mesmo, o inventor da psicanálise qua-
se sempre tem foco no homem em 
suas teorias sobre a sexualidade. Quan-
do trata dos desejos femininos, passa 
a chutar bem longe do gol. Talvez você 
já tenha ouvido falar no complexo de 
Electra, a versão para meninas do Édi-
po freudiano. É outra referência a um 
mito grego – também encenado por 
Sófocles –, nesse caso, da princesa que 
assassina cruelmente a própria mãe 
para vingar a morte do pai. Um erro 
comum é achar que, por se tratar de 
teoria psicanalítica, o complexo de Elec-
tra também seja criação de Freud. Não 
é. Foi Carl Gustav Jung (1875-1961) – um 
dos psicanalistas mais importantes da 
história – quem criou o termo. Segun-
do a teoria, as meninas querem usar as 
roupas da mãe e brincar com sua ma-
quiagem como forma de atrair o pai, 
seu “marido”. Mas a coisa passa logo. 
Quando não passa, se as meninas não 
superam esse sentimento, acabam pro-
jetando a figura do pai em seus envol-
vimentos amorosos quando adultas – e 
às vezes odiando a mãe.

Wilhelm Fliess (à direita) foi grande 
amigo e interlocutor de Freud. Era a 
ele que o pai da psicanálise expunha 
dúvidas a respeito das próprias 
teorias - e para quem confessou 
sentimentos edipianos.
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O complexo de Édipo, quando 
se estende mais do que devia, 
permanecendo na vida adulta, 
tem uma representação 
perfeita na obra de William 
Shakespeare (1564-1616) – uma 
associação que o próprio Freud 
faz em A Interpretação dos 
Sonhos. “Em Édipo, como no 
sonho, a fantasia de desejo sub-
jacente da criança é trazida à 
luz e realizada; em Hamlet, ela 
permanece reprimida.” Hamlet, 
o doce príncipe da Dinamarca, 
protagonista da tragédia homô-
nima escrita na virada do século 
16 para o 17, seria um neurótico 
edipiano por excelência. 
Esse personagem passa a peça 
inteira hesitando diante da mis-
são que dá a si mesmo: matar o 
tio, Cláudio, um calhorda que 
assassinou o pai de Hamlet e 
ainda se casou com a mãe dele, 
Gertrudes. O psicanalista galês 
Ernest Jones (1879-1958) sinali-
zou que a história gira em torno 
da revolta do príncipe com o 
fato de sua mãe se casar de 
novo, e tão rápido, com outro 
homem. Inconscientemente, o 
rapaz acredita que, com a mor-
te do pai, a mãe seria só dele, 
recuperando a exclusividade da 
relação na primeira infância.
E há outra simbologia edi-
piana envolvida na fúria do 
maior dos personagens de 
Shakespeare. Ao se tornar 
padrasto, Cláudio assume, 
ainda que involuntariamente, 
uma figura paterna. Hamlet, 
então, quer livrar-se desse 
“outro pai” que se intromete 
em seu amor por Gertrudes. 
Mas ter impulsos destrutivos 
contra um pai simbólico já é 
razão para ansiedade, sendo 
só um desejo inconsciente. 
Assumindo o assassinato 
como missão a ser executada 
na prática, Hamlet se en-
rosca num conflito psíquico 
gigante. Daí procrastinar a 
vingança até onde é possível: 
as últimas cenas da tragédia. 

Hamlet: arquéti-
po do reprimido

Deixem meu 
pinto em paz!
Para Sigmund Freud, o desaparecimen-
to da fase edipiana a partir dos 6 anos 
tem a ver com outro complexo de nome 
espirituoso: o de castração. 

Nessa época, segundo uma visão bem 
polêmica do pai da psicanálise, a criança 
só consegue conceber que seres humanos 
tenham o membro masculino. A menina 
não tem pênis? Azar o dela. É porque 
alguém cortou. E isso dá um medo enor-
me. O complexo de castração é justa-
mente esse sentimento inconsciente da 
ameaça de ficar sem pinto – “se cortaram 
o das meninas, podem cortar o meu tam-
bém!”. Dessa forma, o mundo se dividi-
ria entre pessoas que têm pênis – os 
afortunados que fazem xixi de pé – e 
aquelas que foram castradas – sim, as 
que usam o banheiro feminino. Para 
exemplificar, Freud cita o famoso trata-
mento do Pequeno Hans, um menininho 
que, ao constatar a falta de pênis na irmã 
caçula, em vez de entender que seria assim 
mesmo, acha que é tudo questão de tempo, 
que o órgão só não cresceu ainda. 

Nessa fase, o menino também acaba 
admitindo que, convenhamos, o pai é um 
baita de um empecilho para o seu dese-
jo de se casar com a mãe. Isso o ajuda a 
desistir do plano inconsciente de inces-
to e parricídio qualificado, e essa paz de 
espírito – ou da mente – o leva a um 
outro ganho na formação da sua perso-
nalidade: ele passa a se identificar com 
o pai. Uma identificação que é funda-
mental para que o garoto possa, em bre-
ve, arrumar outro objeto sexual para 
substituir a mamãe. Se seguir essa linha 
sem traumas, podem ser as adolescentes 
da escola. Se não seguir o que Freud 
considera como o desenvolvimento psi-
cossexual normal, em vez de mimetizar 
o pai, ele vai se fixar na figura da mãe, e
seu desejo pode se voltar para os garotos 
na educação física. Ou ainda outras con-
figurações de desvio podem levá-lo à 
perversão – quando o objeto de desejo 
sexual pode virar uma cabra do sítio, um 
sapato de salto alto ou um escapamento 
de carro. Nessa coisa de o que é normal 
ou não, aliás, Freud afirma que a homos-
sexualidade também é uma perversão. 
Mas, calma lá. O pai da psicanálise ex-
plica (no próximo capítulo) que há vários 
tipos de comportamentos perversos, e 
que o dos homossexuais não tem nada 

de antinatural. Pelo contrário: é só o 
desvio de uma meta reprodutiva. 

Édipo complexado
Por uma dessas reviravoltas da história, a 
teoria edipiana de Sigmund Freud, num 
sentido inverso, acabou influenciando 
também o estudo da mitologia grega. Édi-
po é um personagem mais sofisticado aos 
olhos de hoje por causa de Freud. Tanto 
que muita gente tem noções básicas sobre 
a teoria, mas nunca leu a obra de Sófocles 
nem viu uma peça de teatro inspirada 
nela. O rei de Tebas é muito mais conhe-
cido por conta da enorme repercussão do 
pensamento freudiano sobre a cultura. 
Essa influência do influenciado ganhou 
tal dimensão que alguns estudiosos dos 
mitos gregos precisaram se posicionar 
para que Édipo não se tornasse “alguém 
com complexo de Édipo”. 

Em Compêndio da Psicanálise, seu 
último livro, que deixou incompleto, 
Freud faz uma avaliação do legado de 
sua teoria edipiana: “Se a psicanálise 
não tivesse em seu ativo senão a simples 
descoberta do complexo de Édipo re-
primido, isso bastaria para situá-la en-
tre as preciosas novas aquisições do 
gênero humano”.

Ok, humildade não era o forte dele. Mas 
a importância desse conceito, para a psi-
cologia, de que menino gosta da mamãe 
e menina quer casar com o papai, é mais 
que evidente. Até hoje é uma elaboração 
que faz parte das interpretações na prá-
tica psicanalítica. E ficou uma ideia tão 
grande porque, quando Freud encaixou 
esse herói trágico da mitologia em sua 
teoria do inconsciente, ele fez mais que 
sugerir que impulsos incestuosos esta-
riam emaranhados na mente infantil. Sua 
concepção foi ganhando corpo ao longo 
dos anos, ressurgindo a cada novo pos-
tulado, e atravessaria o conjunto da obra 
freudiana, firmando-se, principalmente, 
no centro de tudo o que ele escreveu 
sobre como a sexualidade vai crescendo 
no nosso inconsciente, influenciando 
relações pessoais, neuroses e até nossas 
identificações de gênero – um tema de 
debates apaixonados aqui no século 21. 

Para Sigmund Freud, Édipo é peça-
chave do nosso amadurecimento – de-
fine os caminhos da nossa vida sexual, 
é pai biológico dos nossos sentimentos 
de culpa e ainda divide o mundo entre 
sujeitos normais e pervertidos.

imagem: Getty Images
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Apesar de conservador, Freud ganhou fama de 
libertino por suas teorias da sexualidade. 
Para ele, crianças têm seus próprios 
jogos eróticos (às vezes envolvendo cocô) 
e fases de desenvolvimento psicossexual. 
E os adultos? Somos todos pervertidos.

“Moleque abusado pela babá vira guru 
do sexo” – essa seria uma manchete possível 
caso algum jornal sensacionalista publicasse 
a história. O próprio Freud foi a fonte dessa 
“versão romântica” sobre o despertar do seu 
interesse sobre a sexualidade. Referindo-se 
à mulher contratada para cuidar dele quan-
do menino – uma senhora feiosa, mas bem 
saidinha, segundo o próprio –, ele disse: “Foi 
minha professora de sexualidade. Ela me 
dava banho com uma água avermelhada na 
qual ela mesma se lavara antes”. Cruzes! Mas 
a hipótese de que o comportamento da babá 
poderia dar cadeia vem de outra afirmação 
sua, uma que fez estudiosos de diversas 
épocas suspeitarem da velhinha como musa 
das teorias mais picantes da psicanálise: “A 
satisfação sexual é o melhor sonífero. É sa-
bido que babás pouco escrupulosas fazem 
adormecer crianças que choram acariciando 
seus genitais”. 

A afirmação está na obra mais polêmica 
de Sigmund Freud, considerada na época 
como obscena e pornográfica, e que deu a 
seu autor o estigma de velho tarado: Três 
Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 
1905. No livro, Freud trata das manifesta-
ções psíquicas ligadas a essa sexualidade, 
das perversões sexuais e de toda uma teo-
ria da libido. Mas o que escandalizou o 
mundo foi mais especificamente o segun-
do ensaio, A Sexualidade Infantil, que teve 

como base a observação dos seus filhos no 
dia a dia – e olha que ele teve seis –, além 
de estudos anteriores aos seus, os relatos 
de seus pacientes e o que Freud lembrava 
da própria infância. Nessa parte da obra, o 
autor revela que a criança tem atividades 
sexuais, brinca com suas zonas erógenas, 
direciona sua libido para a mãe ou o pai e 
(segure-se na cadeira) até prende o cocô 
por puro prazer anal. 

Uau! Era demais para a sociedade do sé-
culo 19. É demais até para os pais modernos 
de hoje em dia. Principalmente os que não 
buscam compreender o que Freud estava 
querendo dizer com sexualidade. Ele nunca 
falou ou escreveu que as crianças passam a 
infância num eterno filme pornô, e sim bus-
cando sensações de prazer. Fazem isso por 
meio de pensamentos e atitudes que um 
olhar menos perscrutador dificilmente as-
sociaria a atividades sexuais – como a tal 
retenção das fezes.

M
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40 FREUD

Pode até ser que a babá erótica do pe-
queno Sigmund tivesse culpa no cartório, 
mas os registros históricos apontam para 
outra origem do interesse do austríaco 
pelo que as crianças fazem com os pipis 
e popôs. Na rotina do seu consultório, 
usando a técnica da associação livre, Freud 
foi percebendo que muitos dos casos de 
estresse emocional de seus pacientes es-
tavam relacionados a experiências repri-
midas da infância, ligadas a questões se-
xuais – concluiu que as neuroses nascem 
do conflito entre a sexualidade do pacien-
te e os padrões da sociedade. Como já 
vimos neste dossiê, Freud esteve conven-
cido durante um tempo de que todo mun-
do tinha algum trauma sexual de infância, 
associado a um abuso cometido por um 
parente próximo, frequentemente os pró-
prios pais: a sua Teoria da Sedução. Mas 
a tese de que o planeta é habitado por 
bilhões de molestadores incestuosos não 
durou tanto – ele mesmo concluiu que 
parecia pouco factível. Ao longo das ses-
sões de psicanálise, foi então percebendo 
que as memórias de traumas sexuais ge-
ralmente eram parte da fantasia criada 
pela mente dos pacientes. 

Se desistiu da hipótese dos abusos ge-
neralizados, Freud nunca abdicou da ideia 
de que a busca por prazer na infância, com 
seus êxitos e fracassos, tem reflexos fun-
damentais na formação da nossa perso-
nalidade. Junto com o funcionamento do 
inconsciente – conceito imprescindível 
em qualquer ideia que venha de Freud –, 
a sexualidade é o sustentáculo de toda a 
psicanálise. E essa safadeza começa antes 
do que parece.

Puro êxtase
Imagine degustar o seu drink predileto ao 
mesmo tempo que recebe uma massagem 
deliciosa nos ombros e nos pés. Diante de 
você, modelos lindas/lindos desfilam com 
pouca roupa – tudo ao som da sua banda 
preferida. Bom, né? Pois é exatamente as-
sim que se sente um bebê sugando leite 
materno. Está ali o mamá quentinho que, 
além de alimentar, tem poder analgésico 
e antiestresse. A voz e até o cheirinho da 
mãe relaxam e acalmam. E o contato com 
o seio não é o sonho só de adolescentes
espinhudos – para um bebê, é a melhor ex-
periência tátil do mundo. A amamentação 
é uma explosão de estímulos – em todos 
os sentidos. “Quem vê uma criança lar-
gar satisfeita o peito da mãe e adormecer, 

com faces rosadas e um sorriso feliz, tem 
de dizer que essa imagem é exemplar para 
a expressão de satisfação sexual na vida 
posterior”, define Freud. 

Segundo ele, o prazer múltiplo da mama-
da é justamente o primeiro passo na direção 
do que vai se tornar a série de estágios do 
desenvolvimento psicossexual infantil. Es-
sa jornada começa no nascimento e, ao 
longo dos primeiros anos de vida, é mar-
cada pelo autoerotismo, quando a criança 
obtém prazer com o estímulo das zonas 
erógenas do próprio corpo – a boca em 
contato com o seio materno, a genitália que 
recebe pomada na troca de fralda... tudo 
muito mais inocente do que o termo “eró-
gena” poderia insinuar. Mas a festa de uma 
só pessoa é interrompida por volta dos 6 
anos, idade em que meninos e meninas vão 
para a escola e arrumam outras distrações 
para a cabeça. Esse intervalo, de abstinência, 
dura até a puberdade, quando então a se-
xualidade volta com força total – agora não 
mais centrada no próprio corpo, mas de olho 
nos objetos sexuais que abundam à nossa 
volta: outros meninos e meninas. Uma au-
toaprendizagem que deixa marcas para a 
vida inteira, pois, nas palavras do próprio 
Freud, esse é o “jogo das influências que 
governam a evolução da sexualidade infan-
til até o seu desenlace em perversões, neu-
rose ou vida sexual normal”. E é o que 
veremos a seguir. 

Na primeira infância, 
mamar no peito seria o 
suprassumo do prazer.

De acordo 
com Freud, 
a forma 
como se dá 
a busca por 
prazer na 
infância 
tem impactos 
profundos 
na formação 
da nossa 
identidade. 
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FASE ORAL
VaI DO naScImEntO ao segundo ano de vida. E, sim, 
se você pensou no mamá da mamãe, sua resposta está 
absolutamente certa. É quando os atos de morder o seio, 
sugar e engolir o leite materno geram satisfação ao bebê. 
E não apenas por saciar a fome. É por prazer mesmo. “Só 
podemos relacionar essa obtenção de prazer à excitação 
da região da boca e dos lábios, partes do corpo a que 
chamamos, então, zonas erógenas, e o prazer alcançado 
no ato de sugar, nós o caracterizamos como sexual.” 

Não seria para menos, portanto, que bebês 
levam à boca praticamente tudo o que encontram 
– e que existe um objeto mágico, simulacro 
do seio materno, chamado chupeta. 

Segundo Freud, problemas nesse estágio de desenvol-
vimento, com uma satisfação precária ou excessiva desse 
prazer, podem ter consequências na vida adulta do indivíduo. 
No caso do excesso, “Tais crianças se tornarão, quando 
adultos, finos apreciadores de beijos, preferirão beijos 
perversos ou, sendo homens, trarão consigo um poderoso 
motivo para beber e fumar.” Já as mulheres, segundo 
Freud, terão nojo de comida. “Muitas de minhas pacientes 
com distúrbios de alimentação, constrição na garganta 
e vômitos foram enérgicas ‘chupadoras’ na infância.”

FASE ANAL
OcORRE EntRE OS 2 E 4 anOS e é a fase em que 
a criança descobre as mil e uma utilidades do 
próprio cocô. Mais especificamente, do ato de 
colocar esse cocô para fora – ou não. Segundo 
Freud, a criança tem sensações agradáveis 
ao esvaziar o intestino, e isso se desenvolve 
para uma obtenção de prazer pelo estímulo 
do ânus – outra zona erógena. “As crianças 
que utilizam a excitabilidade erógena da fase 
anal se revelam no fato de reter a massa fecal 
até que esta, acumulando-se, provoque fortes 
contrações musculares e, na passagem pelo 
ânus, exerça um grande estímulo na mucosa. 
Isso deve produzir, juntamente com a sensação 
de dor, uma sensação de volúpia.” Não à toa, 
Freud também chamou essa fase de sadoanal.

Mas essa fase é mais complexa do que a 
busca do prazer autoerótico. Freud afirma que a 
criança considera esse cocô como uma extensão 
do próprio corpo. E assim se depara com uma 
das grandes decisões de toda uma vida: fazer 
ou não fazer? A decisão está entre uma atitude 
narcisista – a de reter o cocô para ele mesmo – 
ou de amor ao próximo – já que considera que, 
ao defecar, está abrindo mão dessa extensão do 
corpo e dando um presente aos pais, os pobres 
coitados que tanto se afligem com a criança que 
não faz cocô e a enchem de iogurte de ameixa.

Quando você tiver de lidar com uma criança 
de 3 anos teimosa, relaxe: a culpa é dessa 
fase do desenvolvimento psicossexual. “Do 
erotismo anal procede, por emprego narcísico, 
a teimosia, como significativa reação do ego a 
exigências dos outros; o interesse dirigido às 
fezes se torna interesse por presente, e depois 
[já na fase adulta] por dinheiro”, teoriza Freud.

Segundo a psicanálise, conflitos na fase 
anal também repercutirão na personalidade 
do adulto. Um sujeito “anal-expulsivo” 
gosta de desperdício e extravagância; o 
“adulto-retentor” vai na direção contrária: 
preza pela limpeza e a arrumação.

Uma das teorias que eternizaram o 

pensamento de Sigmund Freud nas 

discussões de mesa de bar é a que 

divide o desenvolvimento psicossexual 

infantil em cinco estágios – uma ideia 

que o austríaco tirou da biologia 

evolucionista. Eles vão do nascimento 

à puberdade: as fases oral, anal, 

fálica, um período de latência e, 

enfim, a fase genital. Ao longo dessas 

passagens, segundo ele, a criança se 

dedica a atividades que são fontes 

de prazer e de autoerotismo.

REVOLUÇÃO 
PSICOSSEXUAL

1

2
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42 FREUD

FASE FÁLICA
DEpois DE tER DEscobERto as alEgRias Do ânUs, 
a criança, por volta dos 4 aos 5 anos, volta a sua atenção para 
o pênis – ou para a falta dele, com o complexo de castração 
de que falamos no capítulo anterior. É nessa fase que a 
criança percebe as diferenças anatômicas entre meninos 
e meninas, e também que passa a ter prazer ao manipular 
seus órgãos genitais. Associa o pênis a uma ideia de poder, 
já que quem tem pênis em casa é o pai, a pessoa mais 
poderosa da família – pelo menos, das famílias vienenses da 
virada do século 19 para o 20, nas quais Freud se baseou.

Na fase fálica, essa percepção da presença do pai, 
numa relação que até então parecia exclusiva entre 
a criança e a mãe, desperta o complexo de Édipo.

3
FASE GENITAL
com a maniFEstação Da 
pUbERDaDE, a partir dos 11 
anos, a sexualidade volta a 
mil por hora. Nem haveria 
como ser de outro modo, 
já que meninos começam 
a ter ereções a torto e a 
direito, ejaculam dormindo 
ou no chuveiro, os seios 
das meninas crescem, 
eles e elas começam a se 
masturbar... A identidade 
infantil é deixada para 
trás – o estágio genital 
se prolonga para o resto 
da vida –, e isso acarreta 
um fenômeno decisivo: 
a percepção do outro. 

Até então, nas chamadas 
fases pré-genitais, Freud diz 
que a sexualidade na criança 
é narcísica, voltada para si 
mesma – ela sente prazer 
estimulando a própria 
boca, o ânus, seu pênis ou 
clitóris. Já na fase genital, 
esse narcisismo diminui, e 
a libido é direcionada para 
outras pessoas, com as quais 
o indivíduo quer obter sua 
satisfação. “A pulsão sexual, 
que era predominantemente 
autoerótica, encontra um 
objeto sexual”, diz Freud. 

E a boa notícia é que 
esse objeto está, agora, 
fora do núcleo familiar: 
serão as pessoas que você 
elegerá como potenciais 
parceiros de cama. Sem 
pai e mãe na história.

5

Dos 6 aos 11 anos, a 
criança dá um tempo 
na sua exploração do 
parque de diversões da 
sexualidade. Coincidindo 
com o período em que 
a escola fica mais séria, 
a libido – concebida por 
Freud como a energia 
sexual na vida psíquica, 
mas também como uma 
energia de vida, que nos 
leva para a frente – é 
direcionada para outras 
coisas. Principalmente 
para o desenvolvimento 
social e intelectual. É 
hora de interagir com os 
amiguinhos – pela primeira 
vez sem supervisão 
integral dos adultos –, de 
criar apego ao primeiro 
caderno... É tanta coisa 
nova na cabeça da criança 
que a sexualidade fica 
meio encostada. Talvez 
uma reunião de forças 
para a fase que virá em 
seguida: a puberdade.

Sobre esse intervalo 
de alguns anos, Sigmund 
Freud comenta: “o período 
de latência parece ser 
uma das precondições 
da aptidão humana 
para desenvolver uma 

cultura superior”. 
Mas ele também tem 

uma explicação mais 
“psicanalítica” para a 
formação desse período. 
É quando o complexo de 
Édipo da fase fálica se 
esvai. A autoridade do pai é 
incorporada inconsciente-
mente na personalidade da 
criança, e o resultado disso 
é a formação do núcleo do 
superego (de que falaremos 
mais adiante), assumindo 
para si a severidade 
paterna e perpetuando a 
proibição contra o incesto. 
Assim, segundo Freud, 
“as tendências libidinais 
pertencentes ao complexo 
de Édipo são em parte des-
sexualizadas e sublimadas”. 
Sublimação, no contexto da 
psicanálise, é o direciona-
mento das energias sexuais 
e destrutivas para outras 
atividades, que não tenham 
sexo e porrada no meio. 
Ou seja, quando a 
criança para de focar 
na sexualidade, sua 
libido – sua energia – fica 
liberada para servir a outros 
aprendizados. E saímos 
da fase de latência como 
seres humanos melhores.

4
FASE DE LATÊNCIA

42 FREUD
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(prazer sexual em exibir a própria nudez), voyeu-
rismo (praticamente o contrário da última: prazer 
em ver nudez ou imagens eróticas), incesto (de-
sejar pai e mãe, ou irmãos), travestismo (prazer 
em se vestir seguindo o padrão do sexo oposto) e 
até homossexualidade, que na época era vista co-
mo desvio sexual.

Sigmund Freud constatou que não conseguiria 
elaborar uma teoria completa da sexualidade hu-
mana se não tratasse da perversão – na termino-
logia psiquiátrica, essa palavra ainda pode ser 
substituída por “parafilia”. Mas, diferentemente de 
seus antecessores e contemporâneos, o mestre de 
Viena não dá a esses desvios uma conotação pe-
jorativa nem os aborda com preconceito. Para ele, 
são apenas outras facetas da mente humana se 
manifestando no âmbito da sexualidade. Embora 
mantenha a ideia de que são desvios, no entendi-
mento de que não se destinam à reprodução, Freud 
rejeita a noção de que essas práticas sejam coisa 
de gente degenerada.

Para ele, a má fama dos pervertidos vem do fato 
de que a experiência médica lida com casos extre-
mos, o que propicia a confusão entre “o desvio 
sexual” do indivíduo e um sintoma patológico. É 
pelos doentes que os médicos são procurados, não 
pelas pessoas que vivem bem com uma ou outra 
perversãozinha. Daí a impressão equivocada de 
que todos os perversos seriam doentes mentais 
– um erro que não sobrevive na psicanálise freu-
diana. Freud acredita que as exceções, que não têm 
como deixar de ser consideradas patológicas, são 
“aquelas em que a pulsão sexual realiza coisas as-
sombrosas (lamber excrementos, abusar de cadá-
veres) na superação das resistências (nojo, vergo-
nha, dor, horror)”. 

A perversão acabou ganhando tal importância 
nas investigações de Freud que ele a insere numa 
estrutura tripartite, ao lado da neurose e da psi-
cose: enquanto a neurose é o resultado de um 
conflito interno entre os desejos e a adequação à 
realidade, e a psicose é a reconstrução de uma re-
alidade alucinatória, a perversão surge como uma 
fixação na sexualidade infantil.

Objetos e metas sexuais
Para a análise das perversões, Freud recorre a dois 
termos que vão ajudar você a diferenciar cada tipo. 
Objeto sexual é a pessoa da qual vem a atração, 
enquanto meta sexual é a ação, o objetivo da coisa. 
Perversos têm desvios em relação ao objeto ou à 
meta. Ou aos dois.

Uma meta sexual normal, segundo a visão freu-
diana, é “a união dos genitais no ato denomina-
do copulação, que leva à resolução da tensão 
sexual e temporário arrefecimento da pulsão 
sexual (satisfação análoga a saciar a fome)”. Enfim, 
é a cópula, o coito por excelência: pênis introdu-
zido numa vagina. 

A vidA privAdA de Sigmund Freud sempre seguiu 
um estilo conservador. Em casa, tinha faxineira, go-
vernanta, uma criada para abrir a porta aos pacientes e 
também uma cozinheira. Era rígido quanto ao horário 
das refeições, não admitia palavrão, oferecia flores 
às mulheres – especialmente gardênias – e jogava 
xadrez. Tolerou como um mal necessário uma das 
novidades do fim do século 19: o telefone. Mas preferia 
mesmo se corresponder por carta – atividade a que 
se dedicava todos os dias e que deixou para a poste-
ridade muito do que sabemos sobre o pensamento 
freudiano. Sua esposa era a típica dona de casa faz-
tudo, responsável por gerenciar todos os assuntos do 
lar enquanto o marido bancava o Sherlock Holmes 
da mente – trabalho em que ele se empenhava como 
um operário chinês, só encerrando o expediente após 
16 horas de labuta.

Ninguém que o visse saindo do barbeiro – aonde 
ia todos os dias, religiosamente, para manter a barba 
impecável – poderia imaginar que aquele senhor era 
o grande teórico revolucionário da sexualidade, vis-
to por muitos de seus colegas como libertino – para 
usar o termo mais educado. E é justamente por esse 
perfil conservador no dia a dia que é de se admirar 
a perspectiva libertária com que Freud tratou as ques-
tões do sexo na mente das pessoas. Além de tratar o 
desenvolvimento psicossexual das crianças com frie-
za clínica, isenta, Freud debruçou-se de mente aber-
ta em outra questão suscetível ao julgamento pre-
conceituoso da sociedade: as perversões sexuais.

Foi em meados do século 19 que a psiquiatria for-
mou um leque de práticas sexuais consideradas des-
vios dos padrões normais na época: zoofilia (desejo 
sexual por animais), pedofilia (por crianças), fetichis-
mo (interesse sexual focado em algum objeto ou 
parte específica do corpo do parceiro), sadomaso-
quismo (associação dos prazeres sexuais ao sentir e 
infligir dor física), coprofilia (prazer com aquilo que 
as pessoas costumam depositar na privada), necro-
filia (desejo de transar com cadáveres), exibicionismo 

DOUTOR EM 
TaRas
Freud criou um tratado sobre 
podolatria, voyeurismo, sadismo... 
E chegou à conclusão que, sem 
exagero, não fazem mal a ninguém.
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44 FREUD

E no ânus, pode? Freud não vê nada 
de ruim no sexo anal e diz que “é o 
nojo que marca essa meta sexual como 
perversão”. Crê ainda que o nojo que 
algumas pessoas sentem à ideia de usar 
o “órgão excretor traseiro” para o sexo
não tem mais fundamento que aquele 
que se sente diante do pênis, “que ser-
ve para urinar”.

Os podólatras, por exemplo, no que 
direcionam seu interesse sexual para 
o pé ou o calçado de alguém, estão
substituindo o objeto sexual normal (a 
pessoa inteira) por uma parte dele (o 
pé) ou algo associado a ele (o sapato de 
salto alto). Isso por causa de uma su-
perestimação sexual, que acha mara-
vilhoso tudo o que diz respeito à pes-
soa desejada e que, dessa forma, é in-
capaz de restringir-se à meta sexual da 
união dos genitais. 

Em outros casos de fetichismo, o ob-
jeto sexual deve responder a uma pre-
condição para que a meta sexual seja 
alcançada. Por exemplo, vestir-se de 
enfermeira ou fantasiar-se de policial 
ou bombeiro. 

“Na escolha do fetiche se revela a con-
tínua influência de uma impressão 
sexual geralmente recebida no começo 
da infância”, define Freud, fazendo men-
ção a uma época em que nos vestiam 
de caubóis, índios ou bailarinas e achá-
vamos o máximo.

Voyeurs, exibicionistas e até pessoas 
que sentem prazer sexual ao assistir a 
alguém fazendo xixi ou cocô são per-
versos fixados em metas sexuais pro-
visórias, que não vão chegar à meta 
sexual definitiva – a cópula. Essa meta 
temporária faz parte do processo da 
meta normal, já que um dos primeiros 
estímulos no ato sexual é a visão da 
nudez do parceiro, mas vira uma per-
versão quando a pessoa não quer saber 
de mais nada além de ficar ali, só nes-
sas preliminares.

Sádicos, para Freud, são os indivídu-
os nos quais um componente agressi-
vo – natural no impulso sexual – ganha 
vida própria, é exacerbado e se torna 
meta sexual, um fim em si. 

E os masoquistas? Freud aponta que 
são uma derivação do sentimento sá-
dico – voltado, no caso, para si mesmo. 
Para o pai da psicanálise, mais do que 
sádicos e masoquistas, o que há são 
sadomasoquistas, pessoas que incor-
poram atividade e passividade diante 

da dor. No entanto, a realidade dos 
clubes S&M parece mostrar uma dis-
tinção entre mestres e servos. Freud 
explica: o fato de haver os que gostam 
mais de bater e os que curtem apanhar 
até sair sangue é só, segundo o gênio 
austríaco, o lado ativo ou passivo da 
perversão prevalecendo.

O fato é que, com seus livros e ensaios, 
Freud acabou revelando que o objetivo 
da sexualidade – apesar dos dogmas 
religiosos – não é a procriação, e sim a 
obtenção de um prazer que é seu próprio 
caminho e fim. E isso não é uma ques-
tão cultural de uma sociedade secula-
rizada. Os homens das cavernas já 
partiam para cima das mulheres, e de 
outros homens, atrás de satisfação se-
xual – não estavam pensando “oba, vou 
fazer uns cinco filhos hoje”.

Freud ainda demonstrou que a mas-
turbação, para a criança, é tão natural 
quanto buscar o seio da mãe. É uma 
procura de sensações prazerosas. E que, 
portanto, não deveria ser motivo de 
recriminação ou de intervenção médi-
ca nenhuma. 

Disse ainda que todo mundo tem um 
pouco de perversão – e que, na dose 
certa, isso não faz mal a ninguém. E 
que a homossexualidade é apenas um 
lado de uma bissexualidade inata – da 
humanidade inteira. Como você vai ver 
na página ao lado.  

Na psique dos podólatras, há 
a substituição de um objeto 
sexual (a pessoa inteira) por 
uma parte dele (pé ou sapato). 
Para Freud, é um exagero que 
acha irresistível qualquer coisa 
que venha da pessoa desejada. 

“Na escolha 
do fetiche 
se revela 
a contínua 
influência 
de uma 
impressão 
sexual 
recebida no 
começo da 
infância.”
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Sigmund Freud incluiu os ho-
mossexuais na categoria pouco 
lisonjeira dos “perversos” em sua 
teoria da sexualidade. Afirmou 
que tinham um desvio no que 
diz respeito ao objeto sexual – 
que, segundo o padrão vigente, 
deveria ser o sexo oposto. Aliás, 
embora o termo homossexualidade 
já vigorasse na Europa no começo 
do século 20, o pai da psicanálise 
ainda se referia ao interesse sexual 
entre pessoas do mesmo sexo co-
mo inversão, e aos homossexuais 
como invertidos. Era um reflexo 
da mentalidade conservadora de 
cem anos atrás. Mas, se estivesse 
vivo hoje, Freud seria considerado 
simpatizante da causa gay.  Pelo 
menos do ponto de vista teórico.

É preciso lembrar que Freud co-
locava nesse cesto dos pervertidos 
toda a sexualidade não voltada 
para a reprodução. E isso não tinha 
nada a ver com dogmas religiosos 
– ninguém mais longe disso que
ele. Era simplesmente uma questão 
de opor uma série de interesses e 
comportamentos sexuais ao que 

se considerava a norma em seu 
tempo. E, se você não vê gays as-
sumidos apresentando telejornais 
ou protagonizando novelas, é por-
que os homossexuais ainda vão ter 
muita luta pela frente. 

Perversos, sim. Mas não “dege-
nerados”, como muita gente via os 
homossexuais – e ainda os vê. A 
explicação de Freud para isso é bem 
estruturada. Diz que, para um in-
divíduo ser degenerado, ele preci-
sa ter vários desvios se apresen-
tando simultaneamente. Além 
disso, precisaria ter sua capacida-
de de “funcionamento e existência” 
seriamente comprometida por 
causa da perversão. E Freud argu-
menta que a homossexualidade é 
identificada em pessoas que não 
têm outros desvios de normas – 
incluindo gente de vida muito 
pacata, aliás – e que há abundância 
de gays expoentes da cultura e do 
mundo intelectual, gente que “fun-
ciona e existe” muito bem.

“O que lhe interessava de ime-
diato não era valorizar, inferiorizar 
ou julgar a homossexualidade, 
porém compreender suas causas, 
sua gênese e sua estrutura, do pon-
to de vista de uma nova doutrina 
do inconsciente”, explica Elisabeth 
Roudinesco, sua biógrafa. Por isso, 
ao tratar dessa condição do ser 
humano, Freud tirou dela tudo o 
que pudesse ser encarado como 
pejorativo ou associado a uma “do-
ença da alma”. Seguindo sua linha 
de investigação, quis conceber a 
homossexualidade como uma es-
colha psíquica inconsciente e con-
feriu igualdade aos homossexuais 
em relação a seus pares héteros. 
“A investigação psicanalítica opõe-
se à tentativa de separar os homos-
sexuais dos outros seres humanos 
como um grupo particularizado”, 
escreveu. Considerou ainda que a 
homossexualidade é consequência 
da bissexualidade psíquica presen-
te em todas as pessoas. Para ele, 
somos todos bissexuais, e tornar-
se hétero ou homossexual depen-

de de como a repressão atua na 
mente. Homens héteros reprimem 
o que há de feminino em sua vida 
psíquica; homens gays, não.

Mas por que alguém é gay? Em 
1920, Freud apontou que esse “des-
vio” nos homens se dá no momen-
to de o indivíduo eleger seu obje-
to sexual, quando então prevalece 
uma fixação infantil na figura da 
mãe – além de um sentimento de 
decepção com o pai. Um ano de-
pois, em sua obra Psicologia das 
Massas e Análise do Eu, Freud 
contextualiza a instauração da ho-
mossexualidade após a puberdade. 
Mas ainda como reflexo de uma 
situação da infância: o vínculo 
forte entre o menino e a mãe. Após 
as turbulências do complexo de 
Édipo, em vez de o garoto se apro-
ximar da figura paterna, mantém 
a associação com a mãe – não mais 
como seu amante inconsciente, 
mas agora se identificando com ela. 

Essas “causas” da homossexua-
lidade sugeridas por Freud não 
fogem tanto assim do que muita 
gente pensa. O que impressiona 
mesmo é sua perspectiva moderna 
diante da homossexualidade, afir-
mando inclusive que a terapia 
psicanalítica não deveria jamais 
tentar “curar” homossexuais. 

Em 1935, escrevendo para uma 
mãe americana, que se lamentava 
por ter um filho gay, Freud deu 
esta declaração, muito à frente de 
seu tempo: “A homossexualidade 
não é uma vantagem, evidentemen-
te, mas nada há nela que se deva 
ter vergonha: não é um vício nem 
um aviltamento, nem se pode 
qualificá-la de doença. Diversos 
indivíduos respeitáveis, nos tem-
pos antigos e modernos, foram 
homossexuais, e dentre eles en-
contramos alguns dos maiores de 
nossos grandes homens (Platão, 
Leonardo da Vinci etc.). É uma 
grande injustiça perseguir a ho-
mossexualidade como um crime, 
além de ser uma crueldade”.

s
sEM  CUR A  G AY

Freud dizia que a homossexualidade 
é uma escolha psíquica inconsciente. 
E que somos todos bissexuais.
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A concepção freudiana da sexualidade 
parte sempre de um ponto de vista 
masculino – e machista mesmo. Para 
Freud, a mulher tem uma inferioridade 
anatômica que a condena à submissão 
e à passividade. Ou à neurose.

“Quem Quer uma espingarda quando se pode 
ter uma pistola automática?” Apesar da menção 
a armas de fogo, a questão, feita por Natalie An-
gier, vencedora do Prêmio Pulitzer e jornalista 
de ciência do The New York Times, não tem a 
ver com troca de tiros – e sim com as teorias 
freudianas sobre a sexualidade feminina. A 
pergunta, que está em seu livro Woman: An 
Intimate Geography (“Mulher: Uma Geografia 
Íntima” – sem edição brasileira), explica, nas pa-
lavras da escritora, por que “as mulheres nunca 
compraram a ideia de Freud de inveja do pênis”. 

A revolta tem razão de ser: a visão de Sigmund 
Freud sobre o desenvolvimento sexual da mu-
lher é a mais contestada de suas ideias, tendo 
despertado animosidades em feministas desde 
que foi publicada. E não só com elas. Dentro do 
próprio círculo da psicanálise, naquelas primei-
ras décadas do século 20, já havia quem – in-
clusive homens – achasse estapafúrdia a noção 
de que toda menina deseja para si uma man-
gueirinha acoplada igual à dos meninos – e que 
sua personalidade futura será decidida pela 
forma como aceita essa “desvantagem”.

A psicanalista alemã Karen Horney (1885-
1952), fundadora da escola neofreudiana – que 
alterna obediência e discordâncias com o pai 
da psicanálise –, foi uma das vozes que ime-
diatamente se ergueram contra essa teoria de 
o feminino nascer da constatação de ausência
do órgão masculino. “Como em todas as ciên-
cias, a psicologia das mulheres tem sido até 
agora considerada apenas do ponto de vista 
dos homens”, ela disse. E foi além, sugerindo 
que o macho é que teria uma “inveja do útero”: 

eles fariam de tudo para ser bem-sucedidos 
na vida apenas como forma de compensar a 
incapacidade de gerar uma criança. “Quando 
alguém começa a analisar os homens, como 
eu fiz, após uma vasta experiência de análise 
de mulheres, tem a impressão surpreendente 
da intensidade dessa inveja da gravidez, do 
parto e da maternidade.”

Além da inveja do pênis, a teoria freudiana 
sobre a sexualidade feminina tem outros con-
ceitos nada elogiosos para elas: a mulher como 
uma criatura castrada sexualmente; a vocação 
feminina para o masoquismo; o superego sub-
desenvolvido (que transformaria a mulher em 
um perigo para a civilização); a submissão e o 
matrimônio como destino da “mulher normal”... 
em resumo, a inferioridade em relação ao homem 
– inerente e anatômica.

Mas, antes de colocarmos Freud no caldeirão
do inferno dos porcos chauvinistas, é bom lem-
brar que estamos falando de um pioneiro do 
interesse pelo que a mulher tem a dizer: a psi-
canálise nasceu de sua iniciativa de tratar mu-
lheres neuróticas – não como loucas desvaira-
das, e sim como seres humanos com questões 
profundas, que precisavam ser externadas. 

Mesmo sua polêmica teoria sobre a sexuali-
dade feminina era um avanço: até então, acre-
ditava-se que a mulher nem era capaz de ter 
desejo sexual. “A riqueza e a singularidade da 
psicanálise estão no fato de ela ter se constitu-
ído justamente na tensão discursiva – presente 
na obra freudiana – entre dar voz a esse outro, 
singular, e reafirmar o masculino como univer-
sal na cultura”, aponta a psicanalista Regina 
Alice Neri no livro Feminilidades. Eis aí o pa-
radoxo de Freud.

Q
imagem: Getty Images
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Um homem 
do seu tempo
O problema é que ele foi de vanguarda 
até certo ponto – em diversos aspec-
tos, seu pensamento alinhava-se ao 
seu tempo e ao lugar em que vivia. 
“Na sociedade vienense, as mulheres 
estavam sujeitas à interdição e inter-
venção masculinas. Todos nelas manda-
vam: pais e irmãos”, explica José Artur 
Molina, em O que Freud Dizia sobre as 
Mulheres. “Os casamentos de mulhe-
res com homens mais velhos e ricos 
eram comuns, numa clara afirmativa 
de que o que elas precisavam era de 
bem-estar financeiro (nada mais do que 
uma forma de prostituição instituída 
pela hipócrita Viena).” Em seu livro O 
Segundo Sexo, a francesa Simone de Be-
auvoir (1908-1986) dedica um capítulo 
ao “ponto de vista psicanalítico” a res-
peito das mulheres, e fala da concepção 
freudiana estar repleta de equívocos 
provenientes desse espaço-tempo: “A 
psicanálise só pode estabelecer suas 
verdades no contexto histórico”, ela 
diz. Para Beauvoir, se o pensamento 
sobre a sexualidade partisse de uma 
perspectiva feminina, os símbolos 

freudianos poderiam ser outros. “[A 
mulher] inventaria equivalentes para 
o falo; a boneca, encarnando a promessa 
do bebê que virá no futuro, pode se tor-
nar um bem muito mais precioso que 
o pênis. Há sociedades matriarcais nas
quais as mulheres detêm a posse dessas 
máscaras nas quais o grupo encontra 
alienação; nessas sociedades, o pênis 
perde muito de sua glória.” 

Não era o caso de Viena. As letras das 
operetas que faziam sucesso na cidade, 
na época de Freud, recorriam ao este-
reótipo mais negativo para retratar 
suas personagens femininas: eram 
mulheres frívolas, infiéis, maliciosas e 
que caíam de amores por qualquer um 
que lhes fizesse um elogio.

Freud, ainda que fosse rodeado de 
amigas de quem admirava a inteligên-
cia, e que citasse ideias delas em di-
versos ensaios sobre a psicanálise, em 
geral não pensava muito diferente dos 
vizinhos mais machistas. Ainda mais 
se o assunto fosse o papel das moças 
na sociedade. O pai da psicanálise era 
contra a mulher sair para trabalhar e 
considerava o fim do mundo que uma 
ou outra ganhasse mais do que o ma-
rido. A única “profissão” possível se-

ria o acúmulo de funções de gerente 
do lar, fiscal da limpeza domiciliar e 
gestora da educação das crianças: re-
sumindo bem, dona de casa. “Espero 
que estejamos de acordo”, escreveu 
um dia a sua querida esposa, Martha 
Bernays, “em que administrar uma 
casa e educar os filhos requer da pes-
soa tempo integral, e praticamente 
elimina qualquer profissão”.

Esse lado conservador de Freud, em-
bora não o tenha feito recuar diante da 
própria ousadia sobre a sexualidade 
infantil, veio à tona quando ele tirou 
conclusões a respeito do desenvolvi-
mento sexual da mulher. Principalmen-
te pelo seguinte: toda a sua teoria a 
esse respeito parte de uma perspectiva 
falocêntrica – se essa teoria fosse um 
sistema solar, o pênis estaria no lugar 
do Sol. E isso, em qualquer interpreta-
ção que se tenha, significa exatamente 
o que Karen Horney disse: para Freud, 
o homem vem primeiro, e é a base de
qualquer pensamento adaptado para a 
mulher. A sexualidade feminina surge 
aos olhos de Freud sempre através de 
um filtro masculino. A tal ponto que, 
para o austríaco, meninas são meninos 
com defeito de fábrica.

A tal inveja
Para Freud, até que a puberdade chegue 
com seus pelos e peitos, vigora entre 
as crianças um monismo sexual – a 
hipótese de que meninos e meninas 
só admitem um único órgão para prá-
ticas sexuais, que é o pênis. O que a 
menina reconhece em si, até então, é 
seu clitóris – um tipo de pênis subde-
senvolvido. A compreensão de que tem 
uma vagina – estrutura feminina por 
excelência – só virá na fase genital, já 
a partir dos 11 anos. 

Na infância, portanto, não haveria 
diferença entre masculino e feminino. 
A criançada toda é menino – com ou 
sem pênis – até prova em contrário. 
E assim as criancinhas vão levando a 
vida sem maiores conflitos até o pon-
to em que essa diferença anatômica é 
notada. Entre os 3 e os 5 anos de ida-
de, na fase fálica, surge a primeira 
curiosidade dos pequenos em diferen-
ciar mocinhos e mocinhas. E é aí que 
as garotas terão uma descoberta de-
vastadora: a de que são “garotos de 
segunda classe”, que vieram ao mun-
do com algo faltando.

Nas operetas que faziam sucesso em Viena 
na época de Freud, as mulheres eram 
retratadas como pessoas frívolas, infiéis, 
maliciosas e que caíam de amores pelo pri-
meiro que aparecesse. O pai da psicanálise 
associaria esses comportamentos a uma 
fraqueza do superego na mente feminina.

imagem: Getty Images
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Complexo 
de masCulinidade
Para Freud, a mulher não se confor-
ma com sua “castração”, continua 
querendo ser um menino e faz de 
conta que tem um pênis. Tudo isso 
a leva a se tornar lésbica ou a uma 
vocação fálica. Essa vocação, segun-
do o pai da psicanálise, é o que faz 
a mulher querer assumir posi-
ções na sociedade “exclusivas do 
homem”. De acordo com a teoria do 
austríaco, um alto cargo numa mul-
tinacional, para muitas mulheres, é 
um pênis simbólico, que finalmente 
elas podem bater na mesa.

Ferida narcísica é o nome que Freud 

dá para um abalo no nosso amor-

próprio, quando o ego narcisista 

toma uma bordoada e sai para um 

canto com o rabo entre as pernas. 

Segundo o pai da psicanálise, 

a menina tem essa ferida por 

conta do seu sentimento de 

inferioridade, aquela coisa de se 

descobrir vítima de uma injustiça 

da natureza, que seria a falta do 

pênis. Por isso, segundo Freud, 

o desenvolvimento da sexualidade

feminina pode seguir três caminhos 

diferentes, dependendo da forma 

como a menina vai lidar com esse 

sentimento ligado à castração que a 

inferioriza. Três destinos que serão 

determinantes para a mulher adulta.

TRÊS DESTINOS 2

inibição sexual 
ou neurose
A mulher tem desejos sexuais, 
profissionais e ambições que a 
sociedade só permite aos ho-
mens. (Essa era a realidade na 
Viena dos tempos de Freud – 
mas não só lá.) Frustrada com 
essa condição e sem forças para 
vencê-la, a mulher não supera 
sua inveja do pênis, reprime suas 
vontades e permanece frígida 
e infeliz para sempre. Na época 
de Freud, esse seria o destino 
seguido por muitas das histéricas 
que frequentavam seu divã: mu-
lheres cuja repressão dos desejos 
inconscientes viria à superfície 
na forma de sintomas físicos.

sexualidade 
feminina normal
Não se engane: esse “normal” de 
Freud para a mulher significa a 
aceitação de um destino como ser 
humano de segunda categoria. As 
“vantagens” são a tranquilidade 
e a estabilidade que vêm com a 
resignação do lar. A maturidade só 
acontece quando a ligação com esse 
pênis fracassado que é o clitóris 
é abandonada pela adolescente, 
sendo esse órgão substituído pela 
vagina – mais passiva e no molde 
certo para a penetração do marido. 
Trabalho? Só dentro de casa. A vo-
cação para a maternidade faria com 
que a mulher funcione no espaço 
familiar, não no espaço público.

1 3
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Pois é nesse período que elas notam, 
segundo Freud, que seus irmãos e ami-
guinhos do sexo masculino têm pênis. 
No mesmo lugar, em seu próprio corpo, 
elas só enxergam um grande vazio – ou, 
na melhor das hipóteses, um órgão ho-
mólogo em tamanho miniatura, e ainda 
por cima escondido, que é o clitóris. O 
mundo foi injusto com elas. Então, assim 
como as crianças sentem desejo de pos-
suir os brinquedos das outras, as meninas 
também passam a querer aquilo que não 
têm nas partes baixas, desenvolvendo o 
sentimento famoso que Freud chamou 
de inveja do pênis. 

“Essa falta lhe cai como uma injustiça 
e como motivo para se sentir inferior”, 
explica Freud, referindo-se à menina. “Por 
algum tempo, acredita ainda que terá 
esse órgão tão valioso, ou seja, que seu 
pênis irá crescer.”

Só que não, ele não cresce. O que fica 
para a garota é uma frustração enorme 
e o tal de complexo de castração, que 
acaba sendo fundamental para que a 
menina comece a desenvolver senti-
mentos incestuosos pelo pai. Afinal, ele 
tem aquilo que ela tanto inveja.

Nesse período do desenvolvimento 
sexual da criança, a mãe – que no início 
é o objeto de amor de todo bebê – per-
de pontos no conceito da menina por 
dois motivos. O primeiro, segundo 
Freud, é que a garotinha culpa a sua 
genitora pela falta de pênis no seu cor-
po – a mamãe não teria caprichado na 
sua fabricação como fez com o irmão-
zinho. O segundo é que a menina co-
loca na cabeça que pode amenizar sua 
inveja com um pênis simbólico: um 
filho. E não é com a mamãe, outra cas-
trada, que ela vai conseguir isso. 

Então esse conjunto de motivos as-
sociado a uma supervalorização do 
pênis leva a garota a direcionar seu 
afeto agora ao papai, com quem acha 
que pode casar e gerar um bebê. Melhor 
ainda se esse bebê for um menino. (Na 
menina, então, essa ansiedade da cas-
tração precede o complexo de Édipo 
– o inverso do que acontece com os 
meninos.) Possuidora de um bebê-pê-
nis, ela já não precisaria mais invejar 
seus pares machos. 

Pois é. Bebês-pênis, meninas que se 
acham meninos mutilados, crianças 
incestuosas...  Até aí, Sigmund Freud 
simplesmente apresenta uma teoria 
que você pode achar completamente 

alucinada. Mas o que acabou revol-
tando feministas e não feministas do 
mundo todo foi o que ele apontou 
como consequências dessa inveja do 
pênis no desenvolvimento da sexua-
lidade da mulher. 

Mulher de malandro
Na elaboração de suas teorias a res-
peito das perversões, Freud contrapôs 
sadismo e masoquismo, associando a 
primeira a uma forma ativa de unir dor 
e prazer, impondo a dor a outra pes-
soa, e a segunda a uma forma passiva, 
sofrendo o diabo e achando bom. Adi-
vinhe qual dessas o pai da psicanálise 
liga às mulheres? Se você pensou no 
bizarro bordão misógino “mulher gosta 
de apanhar”, não está muito longe da 
avaliação freudiana. 

E o homem, segundo ele, tem maior 
inclinação a gostar de bater. “A sexu-
alidade da maioria dos homens mos-
tra um elemento de agressividade, de 
inclinação a subjugar, cuja significação 
biológica estaria na necessidade de 
superar a resistência do objeto sexual 
por algum outro meio além de fazen-
do-lhe a corte”, afirma em seus Três 
Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. 
Em contrapartida, a perversão maso-
quista estaria associada a uma fixação 
da atitude sexual passiva que tem ori-
gens lá na infância, no complexo de 
castração que irá definir a futura mu-
lher. Ou seja, enquanto a natureza 
ativa do sadismo é a virilidade, a pas-
sividade do masoquismo é relaciona-
da ao feminino. 

Não que homens não possam ser ma-
soquistas. Mas, para Freud, a necessi-
dade de punição e humilhação vem de 
um estágio infantil de situação carac-
teristicamente delas, que significa ser 
castrado, penetrado ou dar à luz uma 
criança. Tudo que dói.

Freud ainda associa a mulher a um 
sentimento de culpa provocado por um 
masoquismo moral, que é uma neces-
sidade inconsciente de ser punida pela 
mão do pai, tomar umas boas palmadas, 
como se fosse uma criança travessa. 
“Sabemos agora que o desejo, tão fre-
quente em fantasias, de ser espancado 
pelo pai se situa muito próximo do 
outro desejo, o de ter uma relação se-
xual passiva (feminina) com ele”, diz 
Sigmund no artigo O Problema Econô-
mico do Masoquismo.  

“Essa falta
lhe cai 
[para a 
menina]
como uma 
injustiça 

e como 
motivo para 
se sentir 
inferior. 
Por algum 

tempo, ainda 
acredita 
que terá 

esse órgão 
tão valioso, 

ou seja, 
que seu 

pênis irá 
crescer.”

imagem: Getty Images
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Quanto menos literal é a 
interpretação que se faz dessas 
ideias sobre a sexualidade femi-
nina, menos revoltante a coisa 
fica. Ainda mais levando em 
consideração o contexto cul-
tural em que Sigmund Freud 
elaborou tudo isso. Se, em ple-
no século 21, a mulher ainda 
precisa lutar por igualdade de 
oportunidades em relação aos 
homens, é evidente que, lá na 
Viena da virada do século 19 
para o 20, as senhoras que che-
gavam ao consultório de Freud 
– fornecedoras da maior parte
do conteúdo das elaborações do 
doutor – também queriam ter o 
que os homens tinham. Quan-
do se pensa literalmente num 
membro viril como objeto desse 
desejo, não dá para concordar 
com quase nada do que Freud 
disse. Mas, pensando no paco-
te que vinha junto com aquele 
pênis – autoestima, autoridade, 
influência, liberdade, privilégios 
–, pelo menos o conceito central 
da inveja do pênis faz sentido. 
Basta trocar a expressão por 
“inveja do poder”. 

O próprio complexo de castra-
ção dos meninos fica mais tole-
rável sob esse ponto de vista. Na 
explicação literal de Freud, o 
garoto sente o temor de perder 
o pênis quando chega à idade de
perceber as diferenças entre eles 
e elas, e nota que as meninas não 
têm o que ele tem. “Se cortaram 
o piu-piu delas, pode ser que
queiram cortar o meu também.” 
Esse é o raciocínio, segundo 
Freud. Mas pense que notar di-
ferenças entre feminino e mas-
culino, principalmente cem anos 
atrás, significava perceber que, 
enquanto as meninas eram edu-
cadas para ficar quietas à mesa, 
não sair de casa e repetir os tra-

balhos domésticos da mãe, os 
meninos eram estimulados pa-
ra a aventura, demonstrações de 
força e planos de grandeza. Per-
der esse “pênis”, essa nítida van-
tagem em relação às restrições 
das meninas, seria, claro, motivo 
para ansiedade. 

Ainda assim, é notório que a 
psicanálise clássica patinou ao 
tratar do desenvolvimento se-
xual na mulher – e que o perfil 
conservador de Sigmund Freud 
tem toda a culpa nisso. Seu fun-
damentalismo fálico – a noção 
de que toda a sexualidade, deles 
e delas, parte do pênis, ou do 
homem, melhor dizendo – tor-
nou-o incapaz de reconhecer a 
individualidade feminina. A 
visão de que a sexualidade delas 
é mero desdobramento da deles 
tem uma jurisprudência tão ma-
chista e mítica quanto a pers-
pectiva freudiana: Eva, a primei-
ra mulher, que nasce de uma 
costela de Adão.

Se Sigmund Freud não conse-
guiu superar os próprios precon-
ceitos nessa empreitada, ao 
menos reconheceu desde sem-
pre as lacunas do seu pensamen-
to nesse assunto. Costumava 
dizer que os escritores e os po-
etas provavelmente seriam can-
didatos mais preparados para 
decifrar o enigma da sexualida-
de feminina. 

Sua confissão dessa incapaci-
dade ficou famosa. Em conver-
sa com a amiga Maria Bonapar-
te – psicanalista que era sobri-
nha-bisneta de Napoleão –, 
Freud assumiu: “A grande ques-
tão que nunca foi respondida, e 
que eu ainda não tenho sido 
capaz de responder, apesar de 
meus 30 anos de pesquisa sobre 
a alma feminina, é: o que quer 
uma mulher?”.

Q
FREUD  SABIA 

Q UE  NÃO 
SABIA

Ele admitiu ignorar 
a mente feminina. Mas 
sua teoria pode fazer 
sentido (não literal).
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Deus e o Diabo na terra do “eu”.
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Em sua segunda tópica, Freud apresentou 
três subpersonalidades em conflito: uma 
que busca satisfazer desejos o tempo 
todo, uma que adapta essa procura ao 
mundo real e uma desmancha-prazeres.  
O resultado dessa briga psíquica? Você.

Em 1954, pesquisadores da Universidade Mc-
Gill, no Canadá, descobriram que ratinhos po-
diam se matar de tanto perseguir sensações de 
prazer. Os cientistas introduziram eletrodos 
em algumas partes do cérebro dos animais e, 
quando um rato batia a pata numa alavanca, ele 
recebia um estímulo elétrico nessas regiões. 
O estímulo tanto podia ser prazeroso como 
repulsivo, ou não provocar reação nenhuma no 
bichinho. A surpresa veio quando a escolhida 
foi a área septal do sistema límbico – uma 
parte responsável pelas nossas emoções. Os 
ratos gostaram tanto dos choquinhos nessa 
área do cérebro que não pararam mais de bater 
na alavanca, sem dar bola para mais nada. Mais 
nada mesmo: esqueceram-se de comer e beber, 
e morreram de cansaço. Essa área, sabe-se hoje, 
está relacionada às nossas sensações de prazer, 
principalmente prazer sexual – é onde fica nos-
so centro de orgasmo. E o estudo canadense 
revelava ali, mais de 60 anos atrás, a evidência 
de que temos um centro de recompensa no 
cérebro e que ele incita comportamentos in-
consequentes de autoestimulação – que podem 
ser muito destrutivos, levando à morte até. 
Funcionou assim para o tesão dos ratinhos, 
funciona assim para o vício em drogas dos 
seres humanos.

Décadas antes dessa descoberta, Sigmund 
Freud já tinha afirmado que temos uma ins-
tância psíquica que só quer saber de ir atrás 
de prazer, como se não houvesse amanhã. É o 
que ele chamou de id, uma espécie de subper-
sonalidade tarada, agressiva, egoísta e mima-
da, que vive brigando com duas outras ins-
tâncias: o superego e o ego. A primeira é re-

pressora, um avesso do id, enquanto a segun-
da é conciliadora, tenta encaixar as doideiras 
do id nas exigências do mundo real.

Curiosamente, a neurociência também des-
cobriu mecanismos cerebrais que freiam nos-
so impulso de só agir por prazer. Em 2012, a 
Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, 
comprovou por ressonância magnética que 
temos uma área no cérebro, o córtex pré-fron-
tal dorsolateral, que entra em ação sempre que 
precisamos de autocontrole – diante da quar-
ta fatia de pizza, por exemplo. 

O paralelo existe, mas os anjinhos e diabinhos 
da mente humana são muito diferentes depen-
dendo de o ponto de vista ser freudiano ou da 
neurociência. O sistema límbico tem suas au-
torregulações, está longe de ser algo como o 
id caótico de Freud, incitador de barbaridades 
e comportamentos imprevisíveis. Mas o deno-
minador comum é um fato que tanto a ciência 
moderna quanto a psicanálise identificaram: 
nossa mente é um território em eterno confli-
to, onde se digladiam a busca do prazer e me-
canismos inibitórios. 

A segunda tópica
Você já viu neste dossiê: Freud usou o termo 
tópica para falar das divisões do aparelho psí-
quico, e fez isso duas vezes. A primeira, que 
surgiu na virada do século 19 para o 20, divide 
esse aparelho em consciente, pré-consciente e 
inconsciente. Já a segunda tópica apresenta um 
novo trio formador da nossa personalidade: id, 
ego e superego. Essa divisão começa a ser apre-
sentada em Além do Princípio do Prazer (1920), 
mas ganha corpo mesmo três anos depois, no 
ensaio O Ego e o Id.

E
imagem: Getty Images
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E atenção: essa segunda teoria 
não invalida nem substitui a pri-
meira – nem podia, já que a es-
sência da psicanálise está no con-
flito entre consciência e universo 
inconsciente. Na verdade, a nova 
tópica dialoga com a primeira, 
tornando a nossa psique um lugar 
muito mais sofisticado – e com-
plicado. Por exemplo, o id estaria 
completamente mergulhado no 
inconsciente – ainda bem, ou su-
as loucuras estariam à solta –, 
enquanto o ego e o superego têm 
partes significativas expostas na 
consciência. 

O importante é que o cabo de 
guerra entre essas instâncias resul-
ta na complexidade dos compor-
tamentos humanos – define o tipo 
de pessoa que você é. 

Porém, antes de chegarmos às 
particularidades de cada uma delas, 
é importante conhecer dois princí-
pios que regem o funcionamento 
mental, segundo a psicanálise: o 
princípio do prazer e o princípio da 
realidade. Freud falou deles pela 
primeira vez em 1911, no ensaio 
Formulações sobre os Dois Princípios 
do Funcionamento Mental, bem an-
tes de lançar ao mundo sua segun-
da divisão da mente.

O primeiro tem por objetivo 
proporcionar prazer e evitar des-
gostos, custe o que custar. Ele 
pede que a mente se esforce para 
atender aos nossos impulsos mais 
básicos e primitivos: sexo, raiva, 
fome etc. Enquanto esse impulso 
não é atendido, a mente fica num 
estado de ansiedade, que só desa-
parece quando o estímulo é satis-
feito. Sabe aquela pessoa que fica 
num tremendo mau humor quan-
do está com fome? É por aí.

Já o princípio da realidade confron-
ta o do prazer, impondo as restrições 
necessárias para que nossas vonta-
des se adaptem ao mundo real. Afi-
nal, não é viável – nem possível – 
fazer sexo a toda hora, em qualquer 
lugar, por mais que você esteja a fim. 
Esse princípio nos lembra que é 
preciso cair na real: não dá para ser 
feliz o tempo todo.

Mas estávamos falando das ins-
tâncias da segunda tópica. É o que 
vamos ver a seguir.  

Movido pelo princípio do 
prazer, o id é a parte da mente 
que quer gratificação imediata de 
todos os seus desejos e necessi-
dades. Imagine-se vivendo uma 
eterna primeira infância, quando 
você chorava se tinha fome, ar-
rancava um boneco das mãos do 
amigo porque queria o brinquedo, 
dava um pontapé no gatinho da 
sua avó só porque achou o miado 
dele engraçado. Bebês estão 
sempre com o id no controle, já 
que é a única instância psíquica 
que, segundo Freud, está presente 
desde o nascimento. Mas há mui-
tos exemplos de id desgovernado 
também na vida adulta, como o 
tarado que coloca o pênis para 
fora no ônibus, mesmo saben-
do que haverá consequências, 
ou a pessoa que, diante de uma 
promoção no site de vinhos, gasta 
muito mais do que sua condição 
financeira recomenda – aliás, o 
cartão de crédito é uma incrível 
ferramenta para colocar o id atro-
pelando o que vier na frente.

E preste atenção à ideia de a 
gratificação ter de ser imediata 
– como o neném faminto que
chora horrores exigindo o peito 
materno, não querendo saber se a 
mãe está numa videoconferência 
ou dirigindo na estrada. No caso 
do tarado, ele não espera estar 
trancado num banheiro para se 
masturbar – faz em público 
mesmo, na hora que dá vontade. E 
o consumidor impulsivo não
consegue esperar o salário entrar 

no começo do mês seguinte – 
acha que precisa comprar agora. 

Freud apresentou o id como a 
única parte da nossa personalidade 
que é totalmente inconsciente, onde 
se escondem nossos pensamentos 
mais ogros. Assim como um vilão 
de história em quadrinhos, o id não 
conhece freios morais nem dá bola 
para a ética da sociedade. Só quer 
buscar satisfação – o que, claro, não 
é uma possibilidade realista se você 
não for um vilão de HQ. Se 
fôssemos guiados só pelo princípio 
do prazer, sairíamos pela rua 
estuprando – para satisfazer um 
desejo sexual momentâneo –, 
roubando – a versão adulta do bebê 
que pega o brinquedo do colega 
sem autorização –, agredindo, rindo 
em horas impróprias, comendo e 
bebendo até vomitar, ingerindo 
drogas até a overdose. Seríamos 
violentos e tarados. 

Deu para pescar que o id é um 
lado psicopata da nossa personali-
dade. Mas há um bom motivo 
para ele existir. Imagine alguém 
sem impulsos de atender às 
próprias necessidades e desejos. 
Esse alguém morreria de fome. E 
a espécie humana não iria para a 
frente se os primeiros hominíde-
os não respondessem aos seus 
desejos sexuais, já que não 
existiria reprodução. 

O que o id faz é tentar diminuir 
aquela ansiedade criada pelo 
princípio do prazer. Por exemplo, 
se você sente fome, começa a ficar 
tenso, pensando “preciso comer”. 
O id então chega e diz “cara, se 
está com fome, come logo e para 
de sofrer por causa disso”. Bom, 
né? O problema é que ele não 
conhece medida, e também pode 
soprar no seu ouvido algo assim: 
“Cara, a fome é grande. Pede logo 
esse sanduba de picanha com 
provolone, maionese, catupiry e 
cebola empanada. Melhor: pede 
dois”. Ah, mas você está de 
dieta, precisa perder 10 quilos. 
O id não está nem aí para esse 
detalhe. Só quer recompensa 
imediata. Quem tenta ajustar 
esse desejo às circunstâncias da 
vida real é a próxima instância 
teorizada por Freud.

id
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É apenas no 
território do 
inconsciente 
que o id e 
suas loucuras 
operam. 
Já ego e 
superego 
têm partes 
expostas na 
consciência. 
Assim, a 
segunda 
tópica 
dialoga com 
a primeira.ego

Enquanto o id é guiado pelo princípio do pra-
zer, o ego se baseia no princípio da realidade. É 
uma espécie de mediador entre a impulsividade 
do id e as condições externas, fazendo a interação 
entre a sua personalidade e as leis do seu país, 
a cultura do seu tempo, as regras de etiqueta e 
as normas do bom convívio. Dependendo do 
livro de Freud que você encontrar, o ego pode 
ser traduzido por “Eu”, o que dá bem a ideia de 
que essa instância, adequando as suas vontades 
ao mundo em volta, acaba sendo quem você é de 
fato aos olhos das outras pessoas. E essa parte 
da nossa personalidade não existiria sem o 
id – é dele que o ego tira suas forças. 

Nessa condução do cavalo selvagem que 
existe dentro de cada um, o ego pesa os custos 
e benefícios dos desejos do id antes de liberar 
este ou aquele comportamento. E ele também 
possui um agudo senso de timing. Em diver-
sas situações, vai acabar permitindo a gratifi-
cação exigida pelo id, mas só na hora certa. Por 
exemplo: um rapaz está no meio do público 
de um show de rock, dançando de pé no setor 
pista, e dá vontade de fazer xixi. Só que o ba-
nheiro mais próximo fica a 10 minutos de 
muito empurrão em meio a uma massa de fãs 
do Guns N’Roses. Isso gera uma tensão que o 
id vai querer eliminar na hora – “abre a bra-
guilha e manda brasa aqui mesmo”. É então 
que o princípio da realidade faz o ego disparar 
um pensamento mais senhor da razão: “calma, 

se fizer isso você vai revoltar toda essa galera, 
além de molhar a própria calça; o show já es-
tá no bis, a vontade ainda é administrável, dá 
para esperar numa boa o Axl parar de cantar, 
aí você vai ao banheiro sossegado”.

Em outras situações, o ego vai ter de negar 
mesmo a gratificação. Naquele mesmo show, 
o rapaz vê uma garota bonita cantarolando
“Sweet Child O’ Mine” com a camiseta molha-
da de suor e de chuva.  O id logo lhe dá a ideia 
pouco inteligente de ir correndo se atracar 
àquele corpo que o pano mal consegue escon-
der. O ego então rebate com o mundo real: 
levando em consideração que a satisfação des-
se desejo renderia a) um grito de “tarado” por 
parte da moça, b) a possibilidade de um lin-
chamento, c) provavelmente prisão... Que tal 
só puxar conversa com ela, respeitosamente? 

Também vale dizer que, antes da elaboração 
da segunda tópica, o ego era confundido com a 
própria consciência humana. E contribui para 
essa identificação a ideia de ele lidar com as 
percepções conscientes que adquirimos pelos 
sentidos – e que vão nos dar o contexto do mun-
do externo. “A percepção tem, para o ego, o 
papel que no id cabe ao impulso”, afirma Freud. 

Apesar dessa identificação com a consciên-
cia, a batalha interna para refrear os estímu-
los cheios de tesão do id deixou claro para 
Freud que grande parte desse nosso “eu” 
ainda opera nas trevas do inconsciente. 
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super 
ego Já vimos as instâncias guiadas pelos prin-

cípios do prazer e da realidade. Agora vamos 
tratar daquela que segue o que poderíamos 
chamar de “princípio do dever”. O superego se 
baseia nos valores da sociedade e nas regras de 
conduta que herdamos dos nossos pais para 
agir como um juiz das nossas intenções – um 
tipo de árbitro de futebol cheio de cartões 
vermelhos no bolso. Essa é a parte moral 
da nossa personalidade, a fonte dos nossos 
pensamentos de autocontrole que vão servir 
para empatar o jogo contra os impulsos “vamos 
que vamos” do id. 

Diferentemente do ego, que tenta adiar a gra-
tificação do id para momentos e locais mais 
adequados, o superego tenta barrar mesmo 
qualquer satisfação. Vê sempre o lado vazio do 
copo. Outra diferença essencial é que, mesmo 
que o ego e o superego cheguem à mesma con-
clusão sobre alguma coisa – afinal, ambos têm 
funções de censura –, o superego tem esse 
raciocínio por motivos morais, enquanto o pé 
atrás do ego tem base nas consequências que 
a ação pode acarretar.

“Meu deus, o que os outros vão pensar?” é 
o ego questionando o id. “Não vai fazer isso
nem a pau, essa ação é errada e indecente”, 
diria o superego.

Segundo Freud, o surgimento dessa instância 
repressora tem tudo a ver com o complexo de 
Édipo. Num primeiro momento da nossa infância, 
quando esse complexo está a todo vapor, nossos 
impulsos são contidos pela autoridade dos pais, 
que estão sempre alternando suas provas de amor 
com advertências e punições – a menininha acha 
graça em jogar o iogurte no chão, e lá vem uma 
reprimenda para acabar com a alegria. Quando, 
então, a criança supera o complexo de Édipo – e 
seu universo passa a se estender para além da 
relação com os pais –, essas proibições são inter-
nalizadas. Você mesmo assume os “não pode”, “não 
deve”, “para com isso”, que antes vinham só da 
boca do papai e da mamãe – para Freud, princi-
palmente do papai. “O superego conservará o 
caráter do pai, e quanto mais forte foi o complexo 
de Édipo, tanto mais rapidamente (sob influência 
de autoridade, ensino religioso, escola, leituras) 
ocorreu sua repressão, tanto mais severamente o 
superego terá domínio sobre o ego como consci-
ência moral, talvez como inconsciente sentimen-

to de culpa.” E segura que lá vem mais um bocado 
da perspectiva machista de Sigmund Freud. 

A fase edipiana do menino termina quando, 
sob a ameaça de castração representada pelo 
pai, o moleque renuncia ao desejo pela mãe, 
passando a se identificar com as proibições e 
regras das quais o pai é o portador – ou era, 
nos tempos de Freud, quando o homem seria 
sempre o chefe da casa. É assim que a interna-
lização de um sistema de obrigações e ideais, 
ligado à figura paterna, gera essa parte da per-
sonalidade no menino. Ou seja, o medo de 
perder o pinto por causa dos seus desejos faz 
nascer o superego.

E nelas? Afinal, menina não tem pinto para 
perder. O complexo de Édipo funciona de 
forma diferente aqui: a garota se revolta com 
a mãe, achando que ela é a culpada pela sua 
ausência de pênis, e volta seu desejo na dire-
ção do pai – já que ele tem o que ela inveja. 
Assim, enquanto o medo da castração faz o 
menino sair do complexo de Édipo, é a cons-
tatação de que “é castrada” que faz a menina 
entrar nesse complexo. Freud não descobriu 
direito por que a menina uma hora acaba dei-
xando a fase edipiana para trás. Mas o que 
importa agora é algo que ele acha que desco-
briu: se a menina já “é castrada”, e assim não 
tem um pênis para colocar em risco, ela é um 
tipo de ser humano sem nada a perder. 

O superego, por isso, seria frágil nas mulheres, 
o que explicaria a visão de que “mulher é tudo
louca”: segundo Freud, elas falham na sua mo-
ralidade, falham na tomada de decisões racionais, 
são impulsivas e precisam de alguém – um ho-
mem, claro – que as contenha.

E a comparação negativa para o lado das mu-
lheres não para aí. O superego, além de fazer 
papel de censor e agente da moral e dos bons 
costumes, é a principal instância de aperfeiço-
amento do indivíduo – tem funções educativas, 
é transmissor dos valores da sociedade e da 
ética dos pais. Assim, busca a construção de 
um ideal de pessoa. Já a mulher, com seu su-
perego subdesenvolvido, teria problemas de 
caráter. A ponto de Freud acreditar que, devi-
do à bissexualidade inerente a todo indivíduo, 
o homem nunca atingirá uma condição de
suprassumo da humanidade. Afinal, tem em si 
uma porção feminina estragando tudo.
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Um superego dominante 
gera um indivíduo moralis-
ta. Um perfil que se encaixa 
em fanáticos religiosos, que 
vivem à base de proibições.

Saco de pancadas
Sim, o conflito entre essas três ins-
tâncias é um verdadeiro MMA no 
nosso ringue psíquico. E quem toma 
porrada é sempre o ego. De um lado, 
precisa dar uma chave de braço no id 
para conter seus impulsos agressivos 
e sexuais –, mas não com tanta força 
que o impeça de aliviar a tensão que 
um desejo impõe. De outro, precisa 
suportar os cruzados do superego, 
que quer construir o indivíduo mais 
certinho da humanidade, criado à base 
de leite com pera. “Vemos esse ego 
como uma pobre criatura submetida 
a uma tripla servidão”, diz Freud, “que 
sofre com as ameaças de três perigos: 
do mundo exterior, da libido do id e 
do rigor do superego”.

Com golpe vindo de todo lado, não é 
de se estranhar que haja tanto remédio 
para ansiedade. Nossos sentimentos de 
culpa, que geram uma baita tensão, 
nascem desse conflito entre o ego e o 
superego, entre aquilo que somos e o 
que a parte mais moralista da nossa 
personalidade gostaria que fôssemos 
– na nossa mente, o nosso eu está sem-
pre sendo julgado. 

Transferindo para um exemplo do 
cotidiano, essa tensão se manifesta 
sempre que você termina de raspar uma 
lata de leite condensado. Muita gente 
com problema de peso tem de encarar 
essa briga de foice entre um id devo-
rador e um superego fazendo cara de 
“que absurdo” diante da balança.

Como, então, sair inteiro desse ringue 
psíquico? Freud usou a expressão for-
ça do ego para se referir à capacidade 
de a mente lidar com instâncias em 
conflito. Um ego forte permite admi-
nistrar bem essas pressões, impedindo 
que uma das instâncias seja tão domi-
nante que resulte em uma personali-
dade desequilibrada.

Alguém que tenha o id hiperativo 
tende a ser excessivamente impulsivo 
e incontrolável na busca por satisfazer 
seus desejos. É o perfil clássico do 

psicopata, a pessoa que não pensa du-
as vezes em pisar nos outros para 
atingir o que quer. O traficante co-
lombiano Pablo Escobar, responsável 
por cerca de 4 mil assassinatos, é um 
bom exemplo. Quando soube que um 
garçom havia roubado prataria da sua 
casa, Pablo ordenou que seus jagunços 
amarrassem os pés e as mãos do rapaz 
e o jogassem na piscina – onde, claro, 
o garçom morreu afogado. Além da
desproporção do corretivo – “você 
rouba uns garfos meus, eu te mato” –, 
não havia, na mente de Pablo, força 
do ego suficiente para deixar a ação 
para outra hora, até o momento em 
que a raiva passasse. Com o id a toda, 
Escobar assassinou o garçom bem no 
meio de uma festa, na frente dos seus 
próprios convidados. 

Já um superego dominante gera um 
indivíduo moralista, paralisado pelos 
impedimentos que sua mente impõe a 
vida toda. É um perfil que se encaixa bem 
nos fanáticos religiosos, que guiam suas 
condutas tendo como ponto de partida 

sempre um conjunto de proibições.
A boa notícia é que esse conflito é pro-

dutivo também. As três instâncias tra-
balham juntas na formação do seu com-
portamento. O id cria as demandas, o ego 
acrescenta as necessidades da realidade, 
e o superego incorpora a moral à ação. 
Segurando a onda dos elementos mais 
radicais dessas influências, o resultado 
pode ser um indivíduo em paz consigo 
mesmo – ainda que, às vezes, sua men-
te tenha de recorrer a escudos e disfar-
ces para chegar lá.  

“Vemos o ego como 
uma pobre criatura 
submetida a uma 
tripla servidão: 
do mundo exterior, 
da libido do 
id e do rigor 
do superego.”
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Freud - Parte 2 - revisada_andy.indd   57 26/04/20   21:16

Canal Unico PDF - Acesse: t.me/ojornaleiro



58 FREUD

Projeção
Está se sentindo culpado por um desejo 
proibido, um comportamento impróprio 
ou um mau-caratismo da pior espécie? 
Seus problemas acabaram: é só jogar 
a batata quente dessa culpa no colo de 
outra pessoa – uma transferência de res-
ponsabilidade que pode acontecer dentro 
da sua cabeça, via projeção. Esse meca-
nismo faz com que o indivíduo projete 
em outras pessoas as suas inseguranças 
e sentimentos desagradáveis. Assim, ele 
consegue tirar a carga emocional das pró-
prias costas – botando a culpa em alguém. 

Pode acontecer quando, intimamente, a 
pessoa se acha um peso morto na empresa. 
Em vez de reconhecer o problema, ela co-
meça a comentar com os outros que um 
novo colega está querendo mostrar serviço 
demais, e vai queimar o filme de todo mun-
do. É uma forma que a mente encontra de 
avisar a consciência que o próprio indivíduo 
não está fazendo jus ao emprego, mas sem 
ir direto ao assunto – e, portanto, sem pro-
vocar as dores dessa culpa.

Formação reativa
É agir da maneira oposta ao seu desejo 
oculto – e exagerando nessa inversão. Por 
exemplo, a ciência já mostrou que homo-
fóbicos raivosos são, na verdade, homos-
sexuais reprimidos. Um estudo de 1996, 
da Universidade da Geórgia, nos Estados 
Unidos, investigou a reação de homens 
declaradamente heterossexuais a cenas de 
sexo gay. Entre os pesquisados – 64 vo-
luntários, com média de 20 anos de idade 
–, havia homens que disseram não gostar 
de homossexuais, mas também héteros 
que não manifestaram nenhuma rejeição 
à ideia de outras pessoas terem vínculos 
homoafetivos. Durante o estudo, enquanto 
os pesquisadores exibiam um filminho 
pornô-gay, um  aparelho ligado ao  pênis  
de cada participante media o nível de  exci-
tação sexual  de cada um. Adivinhe, então, 
qual grupo teve movimentos no pênis ao 
assistir às cenas de pegação homem com 
homem? Sim, os homofóbicos.

Sublimação
Basicamente transforma pensamentos 

ruins em atos bons, construtivos, genero-
sos – no mínimo, em comportamentos 
socialmente aceitáveis. 

Um campeão internacional dos games 
de luta pode estar sublimando uma agres-
sividade que, se dependesse só dos seus 
impulsos originais, tornaria o indivíduo 
um criminoso. E alguns esportes também 
permitem essa transformação regenera-
dora. Se você descer a porrada no seu 
vizinho barulhento, a polícia vai aparecer 
na sua casa. Mas, se você der golpes no 
seu adversário num torneio de judô, sua 
vocação para o confronto físico não apenas 
será aceita como pode lhe render uma 
medalha olímpica. 

Regressão
Você já levou um ursinho para o trabalho 
novo? Essa volta a um comportamento 
infantil é a maneira que a psique encontra 
para lidar com aflições da vida adulta que 
o indivíduo não quer encarar. É o caso da 
pessoa que, diante da morte de alguém 
querido, só consegue um pouco de confor-
to dormindo na sua antiga cama, na casa 
dos pais. Na regressão, a mente se apega 
a formas de gratificação do seu passado, 
geralmente ligadas à infância, para con-
tornar questões dolorosas.

Outro exemplo existe nos desenhos do 

Sobreviver a essa guerra exige que 
a psique tenha suas armas. São 
estratégias mentais que disfarçam 
pensamentos inconscientes com 
potencial de dano. O objetivo: 
suportar a ansiedade da briga 
entre id e superego, os traumas que 
querem vir para a consciência e 
as pressões da realidade externa. 

MECANISMOS 
DE DEFESA 
DO EGO

Freud - Parte 2 - revisada_andy.indd   58 26/04/20   21:16

Canal Unico PDF - Acesse: t.me/ojornaleiro



DOSSIÊ SUPER 59 

Snoopy: o personagem Lino, amigo do 
Charlie Brown, tem um “cobertor de 
segurança” que ele não larga, como se 
fosse bebê. O garoto fica paranoico e 
não consegue lidar com as interações 
do dia a dia sem a manta – remanes-
cente de um tempo em que o berço 
era o lugar mais seguro do mundo.

Anulação
É um tipo de atitude que busca o 
cancelamento de uma experiência 
desagradável, tenha sido ela real ou 
apenas em pensamento. Por exemplo, 
um indivíduo tem ímpetos de dar uma 
surra numa criança – uma violência 
que ele mesmo considera repugnante. 
Aí o mecanismo mental o protege des-
sa autoimagem de agressor de menores 
fazendo com que ele se comporte de 
modo a remediar esse ato – ainda que, 
no caso, ele nunca tenha partido mes-
mo para as vias de fato. De uma hora 
para outra, o homem vira um doce de 
pessoa com a molecada: faz esculturas 
de balões nas festinhas, vê o mesmo 
desenho repetidas vezes com a paci-
ência dos santos penitentes.

Negação
Esse é perigoso! Ao fazer com que 
o indivíduo se recuse a aceitar que
algum evento traumático ocorreu de 
verdade – ou ainda ocorre –, o siste-
ma de defesa pode se transfigurar em 
alienação ou delírio. Mas essa negação 
pode acontecer em vários níveis. Nesse 
grau mais extremo, o mecanismo atin-
ge o inconsciente, e a pessoa realmen-
te acredita que o fato não aconteceu. 
Como a mãe que arruma o quarto do 
filho morto e fica esperando que ele 
volte para casa à noite. Mas a negação 
também opera no nível da consciência, 
como quando uma mulher que sofre 
violência do marido fala às amigas 
sobre como ele é carinhoso, negando 
os maus-tratos. Ela pode não saber 
por que mente para as amigas, mas 
sabe que apanha. 

Racionalização
Pode ser a justificativa para um ato 
que a pessoa no fundo condena ou a 
tentativa de uma explicação positiva 
para uma situação difícil.

No primeiro caso, quando a pessoa 

faz algo que a moral do superego de-
saprova, o ego dá um jeito de arrumar 
razões que atenuem essa desaprovação. 
Por exemplo, a pessoa não resiste à 
impulsividade do id e compra um 
apartamento de bacana num dos bair-
ros mais caros da cidade – uma aqui-
sição acima de suas posses. Ela racio-
naliza esse ato dizendo para os outros 
– e para si mesma – que o próximo
ano deve ser de boas notícias no tra-
balho, um aumento de salário é quase 
certo, a economia está melhorando... 

Como se vê, a necessidade de manter 
uma coerência entre ação e pensamen-
to é forte nesse mecanismo. Até as 
próprias vítimas agem assim. Mulhe-
res abusadas tentam achar razões pa-
ra a violência que sofreram.

Já no segundo caso, é quando uma 
pessoa sozinha à noite ouve barulhos 
no quintal. Diante da ansiedade que 
esses ruídos provocam, o indivíduo 
começa a buscar explicações que ofe-
reçam uma versão positiva às suas 
piores suspeitas. “Não deve ser um 
ladrão tentando invadir a casa porque 
vi uma notícia no jornal dizendo que 
nosso bairro é dos mais seguros... 
Deve ser o gato da vizinha, ele pode 
ter fugido.” Tudo fica mais “racional” 
e factível que o revólver do ladrão 
diante do rosto.

Deslocamento
O deslocamento é a substituição de 
um alvo desejado – e proibido ou ina-
cessível – por um alvo substituto. Um 
exemplo é o comerciante que ouve um 
tanto de absurdos do cliente e engole 
sapo – afinal, o cliente é a fonte dos 
seus rendimentos. Aí, quando chega 
em casa, desconta sua raiva, até en-
tão contida, nos filhos. O id queria 
gratificação imediata – dar um murro 
na cara do cliente –, mas o superego 
proibiu – seu trabalho depende de uma 
boa relação com a clientela, e isso não 
envolve socos no queixo. Então o ego 
encontrou uma hora e lugar para essa 

energia psíquica transbordante: brigar 
mais tarde, com alguém que não vá 
colocar em risco a sua capacidade de 
pagar boletos.

Repressão
Mais do que um mecanismo de de-
fesa, falamos agora de um dos pró-
prios alicerces da psicanálise. A re-
pressão impede que conteúdos psí-
quicos incômodos cheguem à cons-
ciência, criando um tipo de amnésia, 
que pode ser temporária ou perma-
nente. Até aí, parece bom. Esquecer 
pensamentos que nos fazem sofrer 
tem o jeitão de uma panaceia contra 
nossas piores angústias. Mas você viu 
o filme Brilho Eterno de uma Mente
sem Lembranças? As recordações do-
lorosas, que deveriam ter sido elimi-
nadas, sempre voltam. 

O problema é que, por mais podero-
sa que seja, a repressão nunca faz o 
serviço completo: as memórias repri-
midas não são deletadas pela mente 
– só estão escondidas. No caso das
histéricas do século 19, esses pensa-
mentos insuportáveis se transforma-
vam em sintomas físicos. Aqui no 
século 21, surgem na forma de ansie-
dade ou comportamento disfuncional. 

Uma pessoa que tenha sofrido 
bullying na pré-escola pode não ter 
lembrança desses abusos, mas “ganha” 
uma enorme dificuldade de se relacio-
nar na vida adulta. Outro indivíduo 
pode ter fobia de aves – ornitofobia é 
o termo técnico –, ainda que uma am-
nésia misteriosa o impeça de ter a mais 
vaga ideia de quando esse medo bes-
ta começou. Para quem vive em cen-
tros urbanos, e não em fazendas com 
galinheiros, lidar com esse transtorno 
não é tão terrível: basta adquirir ha-
bilidade para driblar o zigue-zague das 
pombas na calçada. Mas, se o dia a dia 
com essa fobia pode ser administrável, 
o trauma que a provocou talvez não
fosse – e teve de ser banido da cons-
ciência pela repressão.  

Não importa o mecanismo de 
defesa, a psicanálise busca 
descobrir o conteúdo inconsciente 
barrado ou disfarçado.
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Pulsão  
de  
mor
te
Você contra a sociedade.

parte 8

Freud - Parte 2 - revisada_andy.indd   60 26/04/20   21:16

Canal Unico PDF - Acesse: t.me/ojornaleiro



DOSSIÊ SUPER 61 

Para Freud, estamos condenados 
à infelicidade por viver numa 
cultura que reprime nossos impulsos 
primitivos, capazes do suicídio ou 
de explodir o planeta. É o que ele 
chamou de “mal-estar na civilização”.

O anO era 1932. Albert Einstein (1879-1955) 
foi convidado pela recém-criada Comissão Per-
manente de Letras e Artes da Liga das Nações 
para debater com um interlocutor escolhido 
por ele sobre algum tema de interesse geral 
do planeta. O físico quis tratar das razões que 
levam os países a conflitos armados e esco-
lheu Sigmund Freud para trocar cartas sobre 
o assunto. Falar a respeito da paz mundial,
aliás, fazia todo o sentido na época – não era 
só papo-furado de Miss Universo. A Primeira 
Guerra, aquela que os mais otimistas achavam 
que seria “a guerra para acabar com todas as 
guerras” havia terminado só 14 anos antes, 
deixando cerca de 18 milhões de mortos. Na-
quele mesmo 1932, o Partido Nazista elegeria 
230 deputados e se tornaria o segundo com 
maior representação no Parlamento alemão. 
No começo do ano seguinte, Hitler se tornaria 
chanceler da Alemanha.

Foi nesse cenário de ódio e instabilidade 
internacional que Einstein – pacifista decla-
rado – tomou a iniciativa de escrever para 
Freud. O teor da mensagem era justamente 
um pedido de “esclarecimento psicológico” 
sobre o que seria possível fazer a favor da 
paz. Mas a resposta não foi bem o que o fí-
sico esperava. “Vigora no homem uma ne-
cessidade de odiar e aniquilar”, escreveu 
Freud. “Tal predisposição, em tempos nor-
mais, apresenta-se em estado latente e só vem 
à tona no anormal. Mas ela pode ser desper-
tada com uma relativa facilidade e se inten-
sificar em psicose de massa.” 

Diante de uma declaração que mais parecia 
argumentar a favor da guerra – como uma 
extensão inevitável da natureza humana –, o 
pai da relatividade pediu mais explicações ao 
pai da psicanálise. A nova resposta veio, então, 
em forma de um manifesto político, intitula-
do Warum Krieg? (“Por que a guerra?”). 

Nesse texto, bem mais extenso do que a car-
ta de três páginas com que Einstein tinha 
começado o debate, Freud não chegou a negar 
o que já havia dito, pelo contrário: “Não há
perspectiva de abolir as tendências agressivas 
do ser humano”. O que passa perto de ser 
otimista na carta de Sigmund Freud a Albert 
Einstein é justamente a ideia que, se temos 
uma energia mental voltada à destruição, ela 
tem uma contrapartida que busca a autocon-
servação e a união dos povos. Para Freud, 
um caminho possível para se evitar a guerra, 
então, passaria por manter internalizada es-
sa energia destrutiva e dar espaço para que 
as pessoas externem um impulso que ele 
associou a Eros, o deus do amor. Quando 
estamos na base do All You Need is Love, 
formamos laços emocionais com as pessoas 
e desenvolvemos a empatia, dois importan-
tes antídotos contra a guerra. 

Freud diz ainda que o desenvolvimento 
da cultura ou da civilização, ao colocar obs-
táculos aos nossos impulsos destrutivos 
– afinal, não dá para viver em sociedade
sendo um cão raivoso o tempo todo –, é o 
que dá melhor resultado na prevenção de 
grandes conflitos. Até que conclui a carta 
torcendo para que, num futuro indetermi-
nado, diversas circunstâncias contribuam 

O
imagem: Getty Images
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para o fim definitivo das guerras entre países 
– ainda que, pelo tom, dê para perceber que
ele mesmo não acredite muito nisso. 

“Quanto tempo teremos de esperar até que os 
outros também se tornem pacifistas? Não há 
como dizer, mas pode ser uma esperança utópi-
ca que a influência desses dois fatores, da atitu-
de cultural e do justificado medo das consequ-
ências de uma guerra futura, venha a terminar 
com as guerras num tempo não muito distante. 
Por quais meios ou rodeios, não chego a perceber.”

Essas passagens na carta de Freud sobre pul-
sões amorosas e destruidoras, e a vida em so-
ciedade agindo contra os impulsos que existem 
no inconsciente de cada indivíduo, são uma 
extensão das teorias que, na época, ele já tinha 
explicado em duas obras: Além do Princípio do 
Prazer (1920) e seu maior best-seller, O Mal-
-Estar na Civilização (1930). 

Neste último, aliás, Freud faz menção ao an-
tissemitismo nazista que culminaria na Segun-
da Guerra, nove anos depois, e seria a razão pela 
qual ele seria obrigado, quase no fim da vida, a 
deixar Viena em busca de um abrigo seguro em 
Londres, distante da polícia política de Hitler. “O 
Diabo seria o melhor expediente para desculpar 
Deus, teria a mesma função de descarga que têm 
os judeus no mundo do ideal ariano.”

Mas vamos começar essa investigação das 
origens do ódio, segundo Sigmund Freud, 
pelas energias conflitantes que respondem 
pelos nossos ímpetos de fazer amor e fazer 
chacinas – às vezes, ao mesmo tempo. As pulsões 
de vida e de morte. 

“Vigora no 
homem uma 

necessidade 
de odiar e 
aniquilar. 

Ela pode ser 
despertada 
e se inten-

sificar 
em psicose 
de massa.”

Pulsão de vida
Como o próprio nome diz, é um im-
pulso do bem. A pulsão de vida pode 
ser representada pelas ligações amo-
rosas que estabelecemos com outras 
pessoas e conosco mesmo. A ideia, 
derivada das teorias da sexualidade de 
Freud, é unir para construir: fazer li-
gações para constituir unidades cada 
vez maiores e mantê-las. Ter filhos e 
cuidar desses descendentes, que você 
precisa ver sempre saudáveis e com 
boas notas na escola, faz todo o sen-
tido. Mas é só um exemplo. No extre-
mo do pensamento freudiano, um cor-
po multiplica suas células e as une para 
manter um organismo vivo graças à 
energia orgânica da pulsão de vida. 

Essa pulsão traz em si impulsos eró-
ticos e de autoconservação. Foi por 
causa dos primeiros que Freud relacio-
nou a pulsão de vida à figura de Eros, 
o deus grego do amor. Já quando você
tem impulsos voltados a se desviar de 
perigos – reais ou imaginários –, é a 
sua pulsão de vida trabalhando para 
salvar a sua pele.

Pulsão de morte
Freud percebeu, ao longo de sua práti-
ca clínica, que muita gente gosta de 
repetir experiências dolorosas – pes-
soas que toda hora se colocam em si-
tuações nas quais, elas sabem, vão aca-
bar se dando mal. Uma mulher que só 
escolhe namorados cafajestes – vai 
trocando de companheiro, mas sempre 
acaba traída e sofrendo. Ou um homem 
que se envolve nos piores empreendi-
mentos do mundo, negócios que não 
podem dar certo... Parecia a Freud que 
as pessoas gostam de dar murro em 
ponta de faca – procuram irracional-
mente repetir uma vivência negativa.

O pai da psicanálise identificou nes-
se comportamento uma compulsão à 
repetição, que sobrepuja o princípio do 
prazer. Freud logo relacionou essa von-
tade irresistível com uma tendência 
autodestrutiva do ser humano. E foi aí 
que passou a teorizar aquilo a que cha-
mou de pulsão de morte. 

Ele concluiu que as pulsões orgânicas 
são voltadas para o restabelecimento de 
algo anterior – para uma repetição. “Se-
ria contrário à natureza conservadora 
das pulsões que o objetivo de vida fos-
se um estado nunca antes alcançado”, 
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escreveu em Além do Princípio 
do Prazer. “Terá de ser, isto sim, 
um velho estado inicial, que o 
vivente abandonou certa vez e 
ao qual ele se esforça por voltar.”

A partir desse raciocínio, 
Freud constatou que o ponto 
mais radical do retorno a ex-
periências anteriores é aquele 
lá atrás, no qual ainda nem 
estávamos vivos, já que “o ina-
nimado existia antes do viven-
te”. A primeira pressão das nos-
sas pulsões como seres vivos 
teria sido uma volta a esse esta-
do de inércia. Uma marcha à ré 
da vida para a ausência de vida: 
uma pulsão de morte.

De certa forma, esse impul-
so é uma revolta do nosso 
organismo a toda a tensão do 
dia a dia. É ambicionar um 
estado do corpo e da mente 
sem ansiedades, sem pressões, 
sem nada. Um paraíso sem 
segundas-feiras, sem ter de 
pagar o seguro do carro, sem 
reclamações do cônjuge... 
Quem nunca pensou nisso? 

A pulsão de morte está por 
trás da prática de esportes 
radicais, de gente que dirige a 
180 por hora nas rodovias, de 
pessoas que gostam de desa-
fiar a polícia. Só não nos ma-
tamos porque o id que leva à 
satisfação desses impulsos 
vive em conflito com as cen-
suras do superego. Quando o 
id de alguém com pulsão de 
morte está dominando a men-
te, é a hora em que a pessoa 
brinca de roleta-russa. 

Mas não é só contra nós mes-
mos que a pulsão de morte age. 
Assim como ela contempla um 
impulso de autodestruição, ela 
pode deslocar sua energia pa-
ra o exterior, transformando-a 
em agressividade e destruição. 
É quando nosso ego empurra 
a pulsão de morte para fora de 
si graças à influência do que a 
nossa mente tem de narcisista, 
desviando esse impulso para 
outra coisa ou alguém – afinal, 
quando é você mesmo quem 
está no alto do pódio dos seus 
afetos, é preferível que outro 

seja exterminado no seu lugar.
No campo das perversões 

sexuais, de que Freud tanto se 
ocupa, um masoquista aten-
deria a uma pulsão de morte 
autodestrutiva, enquanto um 
sádico estaria satisfazendo 
uma pulsão de morte destru-
tiva. No ambiente de trabalho, 
uma pulsão autodestrutiva 
leva a interromper o chefe a 
todo momento numa reunião 
– comportamento suicida do
ponto de vista dos holerites 
–, enquanto uma pulsão des-
trutiva leva à sabotagem do 
projeto de um colega. 

Já a guerra é um coquetel 
fatal, porque une os dois lados 
da pulsão de morte: você ata-
ca sabendo que vai ser atacado, 
misturando impulsos autodes-
trutivos com agressivos. Daí 
Freud entender que a guerra, 
a iniciativa mais estúpida do 
ser humano, é quase inevitável 
– por ser uma válvula de es-
cape perfeita de pulsões per-
manentes, que um dia poderão 
levar a existência na Terra 
àquele estado anterior à vida. 
O nada absoluto. Tente provo-
car um país com arsenal nu-
clear para ver no que dá.

Assim como no id, ego e su-
perego, as pulsões de vida e de 
morte estariam em constante 
conflito na nossa mente. Pe-
guemos o sadismo, por exem-
plo – e pense em sadismo para 
além da fantasia de sexo não 
convencional, com chicotinhos 
e beliscões nos mamilos; ou 
seja, quando você tem algum 
prazer, mesmo inconsciente, 
em fazer alguém sofrer. O ato 
sádico seria uma pulsão de 
morte, autodestrutiva, que a 
sua pulsão de vida, voltada à 
autoconservação, desviou para 
um objeto externo – possivel-
mente o coitado do seu irmão 
caçula. Já num salto de para-
quedas, há o gostinho de fler-
tar com a morte, refreado por 
um impulso de vida que o leva 
a abrir a bolsa com o equipa-
mento até antes da hora indi-
cada pelo instrutor. 

A  ORIGEM  
DAS  VONTADES
Pulsão é um impulso interno, a carga de energia 
que nos faz levantar da cama pela manhã, procurar 
comida, um beijo ou uma transa para começar 
bem o dia; que nos faz chutar uma bola e escrever 
textão no Facebook. Está na origem da atividade 
motora do organismo e do funcionamento mental 
do ser humano. E – isso é importante – está no 
nosso inconsciente, o que torna a coisa toda 
difícil de controlar – não é à toa que falamos nas 
dificuldades de “dominar nossos impulsos”. 
As pulsões, para Freud, podem ser de vida e de 
morte. Mas, independentemente da sua natureza, 
têm quatro características básicas. São as seguintes:

Sua fonte é o  
noSSo próprio  
corpo

Uma pulsão é a 
vontade do nosso 
organismo exigindo uma 
resposta da mente.

preSSão conStante

A pulsão exerce uma 
excitação que nunca 
termina. Repare na 
diferença entre a pulsão 
e a necessidade. Se 
você tem sede, bebe 
um copo de água, 
e essa necessidade 
acaba. Já a pulsão é 
uma busca eterna por 
gratificação – ela não 
tem fim. Se você tem 
uma pulsão relacionada 
a ser amado, por mais 
que receba declarações 
da sua alma gêmea 
nas mídias sociais, a 
pulsão permanece – ela 
nunca é completamente 
satisfeita. Ou seja, é 
um desejo que vai além 
da mera necessidade. 
Um bebê pode sugar 
o leite da mãe porque
tem a necessidade de 
alimento, mas pede a 
chupeta – ou o peito de 
novo – movido por uma 
pulsão, uma pressão 
voltada para o prazer. 
Troque a chupeta por 

um copo de cerveja, que 
você leva à boca 50 vezes 
numa noite sem ter sede, 
e a coisa fica mais visível. 

Seu objetivo é 
encontrar SatiSfação 

Mesmo que não vá 
satisfazer algo que 
será positivo para nós. 
Agredir um segurança de 
shopping pode acabar 
mal para a pessoa, mas o 
impulso de agressividade 
naquele momento 
estará aliviado.

é direcionada 
a um objeto

Já ouviu falar em “objeto 
de desejo”? Mas não 
precisa ser um objeto 
físico – pode ser tanto 
um Jaguar quanto “virar 
a garota mais popular 
do YouTube”. O que não 
muda é a pressão. Um 
impulso consumista, por 
exemplo, não vai parar 
no Jaguar. O objeto – o 
carro, nesse caso – vai 
mudar para uma mansão 
em Mônaco, um 
jatinho particular ou 
uma mecha do cabelo 
do John Lennon (que 
foi leiloada em 2016 
por 35 mil dólares).
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Com a publiCação de O Mal-Estar 
na Civilização, seu livro campeão de 
vendas e talvez o mais acessível para o 
público leigo, Sigmund Freud estendeu 
seu interesse pela mente dos indivíduos 
para os aspectos neuróticos de toda a 
sociedade. Essas novas ideias, reuni-
das num trabalho bastante pessimista, 
foram influenciadas pela experiência 
avassaladora da Primeira Guerra e num 
tempo em que o planeta enxergava o 
fundo do poço com a quebra da Bolsa 
de Nova York e a ascensão do Parti-
do Nazista na Alemanha. O que não 
faltava era inspiração para que Freud 
apontasse seu charuto para as origens 
da infelicidade. 

Antes, só mais uma observação sobre 
as diversas traduções de Freud: o título 
original desse livro é Das Unbehagen in 
der Kultur (literalmente, “O Mal-Estar 
na Cultura”), e suas primeiras versões 
para o inglês e o francês ganharam os 
títulos de Civilization and its Discon-
tents (“Civilização e seus Desgostos”, 
numa tradução livre) e Malaise dan la 
Civilisation (“Mal-Estar na Civilização”). 
No Brasil, você encontra tanto “na Cul-
tura” quanto “na Civilização”. Como esta 
última tem sido a mais usada, e Freud 
não diferencia muito cultura e civiliza-
ção, é com ela que vamos seguir.

Continuando, então. Nesse livro, Freud 
diz que é mais fácil achar um venusia-
no montado num unicórnio que um ser 
humano feliz de verdade num centro 
urbano. Bom, ele não usa essas palavras 

exatas, mas é isso o que ele quer dizer. 
Por conta de todas as circunstâncias da 
nossa vida, os objetivos do princípio do 
prazer e de evitar a dor não são atingidos, 
a não ser temporariamente. “Aquilo que 
chamamos ‘felicidade’, no sentido mais 
estrito, vem da satisfação repentina de 
necessidades altamente represadas, e por 
sua natureza é possível apenas como fe-
nômeno episódico.” 

Já no outro lado da moeda, a infelici-
dade tem três caminhos muito eficazes 
para se instalar nos nossos corações 
e mentes: os sofrimentos do corpo (a 
doença, o envelhecimento), a hostili-
dade do mundo externo (no passado, 
grandes predadores; no presente, todas 
as desgraças que você lê no noticiário) 
e as relações humanas em todo o seu 
potencial de frustração (como as redes 
sociais deixam bem claro).

Segundo Freud, isso é tão óbvio para 
o indivíduo que a maioria desiste da
felicidade utópica e concentra seus es-
forços na redução de danos, quer dizer, 
dos sofrimentos. E isso acontece pelas 
seguintes vias: a neurose, a intoxicação 
– vamos beber para esquecer – e a psico-
se. Ou pela religião também, que reúne 
um pouco de cada uma dessas saídas, 
rebaixando o status da vida na Terra, 
fazendo com que a pessoa troque o ra-
ciocínio pela fé e também propondo um 
mundo de fantasia, onde tudo é dogma, 
em substituição às incertezas do mundo 
real. “A este preço, pela veemente fixação 
de um infantilismo psíquico e inserção 

num delírio de massa, a religião consegue 
poupar a muitos homens a neurose indi-
vidual. Mas pouco mais que isso”, afirma.

Daqueles três caminhos para a in-
felicidade, Freud coloca seu foco na 
insatisfação que vem das relações 
humanas – mais especificamente no 
âmbito da formação da civilização. Ao 
combinar suas teorias do inconsciente 
com teses sociais, o pai da psicanálise 
lança aqui mais uma de suas ideias 
mais significativas e duradouras: a de 
que, por maiores que sejam os avan-
ços tecnológicos e científicos, volta-
dos para a melhoria da qualidade de 
vida da população, há uma divergência 
inconciliável entre a civilização que 
trouxe todo esse progresso e as nossas 
pulsões mais primitivas. 

Embora essa evolução nos tenha dado 
remédios contra os males do corpo, uma 
certa segurança contra as hostilidades do 
mundo externo e também uma regula-
mentação dos vínculos entre as pessoas, 
o processo civilizador exige em troca
um sacrifício daquilo que temos de mais 
humano. A saber: sexo e violência.

Por isso, é impossível ser feliz viven-
do numa sociedade moderna. Nesse 
aspecto, as comunidades da Pré-His-
tória davam um banho na gente. 

O homem é o   
lobo do homem 
Até o ponto que é possível conhecer, 
não havia muita restrição cultural para 
o sexo entre os nossos ancestrais mais
distantes. Uma pintura de cerca de 3 mil 
anos a.C., encontrada na Itália, descreve 
um homem transando com um asno. Já 
na Sibéria foram encontrados desenhos 
de homens copulando com alces. Como o 
surrealismo foi um movimento artístico 
que só surgiu milênios depois dessas 
imagens, tudo indica que elas represen-
tem situações que de fato aconteciam – 
os nossos antepassados recorrendo até 
a zoofilia para atender a suas pulsões. 

Quanto à agressividade... bom, sem os 
freios da civilização, as aglomerações 
mais primitivas tinham um espaço e 
tanto para botar para fora sua pulsão de 
morte. Mesmo muito antes que espadas 
e escudos tivessem sido inventados, o 
indivíduo já tinha as principais ferra-
mentas para destruir, ferir e suportar os 
piores golpes: seu próprio corpo.

MÁQUINA DE 
MOER GENTE
Confortos da tecnologia, avanços da 
medicina... Mesmo com isso, haveria 
mais motivos para ser infeliz do 
que feliz. na sociedade moderna.
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Sigmund Freud também espe-
cula sobre como a civilização 
poderia controlar esses nossos 
demônios homicidas – para 
que tudo não acabe em cinzas. 
Ele logo rejeita a ideia de que o 
comunismo seria uma solução 
apaziguadora por reduzir o 
poder individual e promover um 
desfrute comunitário de todos 
os bens. “Nada mudamos no que 
toca às diferenças de poder ou 
de influência que a agressividade 
usa para os seus propósitos, e 
tampouco na sua natureza. Ela 
[a pulsão agressiva] não foi cria-
da pela propriedade [privada].”
Um dos caminhos que ele aponta 
está no próprio conflito psíquico. 

A tensão entre ego e superego 
instala um “sentimento cons-
ciente de culpa”, manipulado 
pela civilização para que nem 
pensemos em atos condená-
veis – já que nos culpamos 
até por pensar em coisa ruim. 
E a religião, segundo Freud, 
soube se aproveitar muito bem 
disso inventando um sinônimo 
para o sentimento de culpa: o 
pecado. É uma emoção que tem 
origem também no medo da 
autoridade, algo que surgiu lá 
na primeira infância, deslocada 
a partir da figura paterna, e que 
acaba lotando as igrejas de fiéis 
tementes a esse Pai, tão protetor 
quanto punitivo: Deus, é claro.

ENTÃO  VAMOS  ACABAR 
NOS  MATANDO?

Como conta o jornalista Felipe van Deur-
sen no livro 3 Mil Anos de Guerra (outra 
publicação da SUPER), estudos apontaram 
que nosso rosto é do jeito que é para aguen-
tar socos. “Cientistas analisaram crânios de 
homens modernos e de australopitecos e 
concluíram que as partes que sofrem mais 
fraturas (mandíbula e as regiões próximas a 
olhos, nariz e bochechas) são as que desenvol-
veram mais resistência”, conta Van Deursen. 
“Ou seja, quanto mais se apanhava, mais os 
ossos fortes eram selecionados para serem 
passados adiante a cada geração, de modo a 
suportar mais pancadas.”

Para que sejamos cidadãos civilizados, pa-
gadores de impostos, devemos negar as exi-
gências mais fortes das nossas pulsões, que 
clamam por sexo sem-vergonha e agressão 
ao próximo – impulsos de vida e de morte 
que nos transformam nessa máquina bípede 
que você vê no espelho. O passo cultural 
decisivo seria a substituição do poder do in-
divíduo, “condenado como força bruta”, pelo 
da comunidade. E isso acontece estabelecendo 
limites às possibilidades de gratificação do 
homem – pela consolidação do Direito. Para-
doxalmente, essa mesma comunidade cheia 
de proibições pode agir eventualmente como 
se fosse um indivíduo ultraviolento, atacando 
outros grupos em troca de territórios ou influ-
ência política. Mas nós, seres pequenininhos 
na nossa individualidade, não podemos.

Então, como não queremos que nossos fi-
lhos tenham de nos visitar na cadeia, nossas 
pulsões condenáveis buscam saída em ativi-
dades sublimadas – como ser viciado no game 
Grand Theft Auto em vez de sair atropelan-
do pessoas, ou canalizar a sua energia sexual 
para um curso de cupcakes. “A sublimação 
torna possível que atividades psíquicas mais 
elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, 
tenham papel tão significativo na vida civi-
lizada”, afirma Freud. “É o destino imposto 
à pulsão pela civilização.” O problema é que 
essas realizações substitutas jamais conse-
guem o nível de satisfação do cumprimento 
do impulso original. 

E o ser humano, lá no fundo, sabe disso, 
apesar de passar a vida tentando se enganar. 
Assim, no caso extremo em que a pulsão de 
morte fala mais alto, e as censuras do supe-
rego não dão conta do cavalo selvagem do 
id, indivíduos se rebelam contra sua própria 
cultura com uma agressividade que excede 
bastante o nível da agressão originalmente 
suprimida, ameaçando a sociedade de desin-
tegração. E o que vem em seguida pode ser 
um tiroteio dentro de um cinema ou um avião 
se chocando contra prédios cheios de civis. 
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