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PREFÁCIO À TERCEIRA EDIÇÃO

Este livro foi escrito com o objetivo de introduzir os lei
tores interessados nos fundamentos da psicanálise. Julgando 
por sua recepção favorável durante esses anos, parece ter ser
vido bem a seu propósito.

A terceira edição constitui uma ampliação das anteriores. 
Foram adicionados dois capítulos, um que trata dos efeitos do 
conflito psíquico mais no funcionamento mental normal do que 
no patológico, o outro procurando colocar a psicanálise em 
perspectiva tanto no que diz respeito a suas realizações no pre
sente, quanto a seus projetos para o futuro.

Foram feitas algumas pequenas alterações de estilo e con
teúdo; corrigiram-se os erros da edição original. A bibliografia 
e as leituras sugeridas foram emendadas para incluir edições 
mais recentes de trabalhos já relacionados e edições americanas 
de obras até então disponíveis só em edições estrangeiras. Am- 
pliou-se a bibliografia.

Espero que essas revisões e adições venham a ampliar 
utilmente a finalidade do livro.

CHARLES BRENNER, M . D .

Nova Iorque 

Junho, 1972





PREFACIO DA EDIÇÃO BRASILEIRA

Temos, para ser lido e estudado, em português, An Ele
mentary Textbook of Psychoanalysis de Charles Brenner, sob o 
título de Noções Básicas de Psicanálise. Publicado em 1955, 
nos Estados Unidos, alcançou, rapidamente, quatro edições, 
além da edição tipo livro de bolso, de 1957.

O livro representa precioso acervo de informação básica 
sobre a teoria do processo de Sigmund Freud, tal como o de
senvolveram e o concebem Hartmann, Kris e Loewenstein, e 
Anna Freud, e constitui segura fonte de ensinamento de psica
nálise nesse setor de exposição doutrinária, denominado a hi
pótese estrutural.

É de uma clareza cristalina. Tem como característica apre
ciável sua unidade de apresentação da teoria psicanalítica. O 
autor expõe como se realmente não houvesse dúvidas quanto 
ao que estamos lendo. O estudioso vai se sentindo à vontade 
e agradece a segui ança que encontra. Seria difícil negar a im
pressão que a leitura nos produz, de facilidade e exação. A 
doutrina psicanalítica surge com um sentido de verossimilhan
ça na palavra fluente, despretensiosa e fácil de Brenner, que 
se revela um expositor de primeira grandeza. Acredito que daí 
advém a razão da acolhida que o volume encontra em vários 
Institutos de Psicanálise, como leitura habitual de início de 
aprendizado e texto fidedigno facilmente assimilável.

O fato de o manual de Brenner não ser polêmico torna-o 
diferente dos demais textos básicos conhecidos, cujos autores 
se inclinam para variantes diversas da Psicologia (psicanalíti
ca) do Ego, como as de Erikson, de Rappaport, de Gill ou 
de Waelder, segundo suas várias monografias e manuais. O 
compêndio de Arlow, por exemplo, Psychoanalytic Concepts 
and the Structural Theory, composto de parceria com o mes
mo Brenner, tem linha diretiva diferente: inclui avaliações



fundadas em exame detido ou não de correntes de pensamento 
psicanalítico, apresenta críticas e orientações outras, conside
radas discordantes da chamada Psicologia do Ego, como r. 
escola de Melanie Klein e seguidores, para exemplificar, e se 
mostra, pode-se dizer, francamente desafiador.

Charles Brenner, porém, como ficou dito, escolheu não 
complicar a exposição. Escoimou-a de qualquer dissidência ou 
dissonância. Colocou-a límpida, clara e simples, como não es
tá e não se encontra em nenhum outro lugar.

Em relação ao presente volume, o estudante de psicaná
lise, ou o interessado em análise, sentir-se-á por certo fascina
do pelos seus capítulos e maneira de propor as teses. Experi
mentará, sem dúvida, à sua leitura, uma sensação boa de que 
a doutrina freudiana evoluiu mansamente; consolidou-se numa 
formação inteiriça de que estão ausentes as dubiedades e in
certezas, e foi seguindo um desenvolvimento bastante aceitável 
e otimista, condizente com as habilidades e poder de adapta
ção ou funções do ego do indivíduo a quem visa a explicar e 
entender. Além disso, aqui, na hipótese estrutural, o superego 
não parece incomodar muito. Os desvios e anomalias do ego 
são o que de mais importante existe e são para ser vistos e en
tendidos no confronto com as exigências da realidade externa, 
ou seja, do ambiente.

Não há dúvida que a Imago Editora entregando ao públi
co, em português, este manual de psicanálise de Brenner, na 
revisão técnica hábil e cuidadosa de Jayme Salomão, psicana
lista experiente e atento para a expansão da literatura psica- 
nalítica no Brasil, veio satisfazer um imperativo nosso de reen
contrar, de maneira simples e correta, uma teoria tida comu- 
mente como complicada e inverossímil.

PAULO DIAS COR-RÊA



INTRODUÇÃO

Este livro se destina a proporcionar uma exposição clara 
e compreensiva dos fundamentos da teoria psicanalítica. Não 
requer do leitor qualquer conhecimento psicanalítico prévio e 
deverá servir-lhe como introdução à literatura psicanalítica. 
Pressupõe, no entanto, que a atitude dô leitor face à psicaná
lise é a de um profissional — médico, psiquiatra, psicólogo, 
assistente social ou pesquisador social. Ao proporcionar ao 
leitor uma visão de conjunto válida das hipóteses de trabalho 
correntes na psicanálise e ao dar-lhe uma idéia sobre os está
gios de sua evolução, este livro deverá facilitar sua compreen
são e assimilação do próprio corpo da literatura psicanalítica 
e deverá ajudá-lo a evitar a confusão e os equívocos que po
dem facilmente resultar de uma falha em conceber quão dife
rentes foram as teorias de Freud em diversos períodos, nos 
quarenta anos de sua ativa carreira psicanalítica.

A organização do material de estudo é o resultado de vá
rios anos de experiência no ensino a estudantes-residentes de 
psiquiatria, primeiro na Seção Westchester do Hospital de No
va Iorque e mais tarde no programa de pós-graduação do de
partamento de psiquiatria na Escola Médica de Yale. Um es
tudo atento das obras indicadas como sugestão de leitura ao 
fim de cada capítulo deve suplementar e enriquecer o valor 
do texto em si. Deve igualmente proporcionar uma base sólida 
para a leitura do estudante que se inicia no campo da psica
nálise.





Capítulo um

DUAS HIPÓTESES FUNDAMENTAIS

A psicanálise é uma disciplina científica instituída por 
Sigmund Freud há cerca de sessenta anos. Como qualquer ou
tra doutrina científica, deu origem a certas teorias que se de
rivam de seus dados de observação e que procuram ordenar 
e explicar esses dados. Aquilo que chamamos de teoria psica-. 
nalítica é, portanto, um corpo jde hipóteses a respeito do fun- 
cionamento e do desenvolvimento da mente no homem. É uma 
parte da psicologia geral e compreende aquelas que são, sem 
dúvida, as mais importantes contribuições que se realizaram até 
hoje em relação à psicologia l̂ iumana.

É importante compreende^ que a teoria psicanalítica se 
interessa tanto pelo funcionanfénto mental normal como pelo 
patológico. De forma alguma, bpnstitui apenas uma teoria de 
psicopatologia. É verdade que a \prâtica da psicanálise consiste 
no tratamento de pessoas que se Wham mentalmente enfermas 
ou perturbadas, mas as teorias psicanalíticas se referem tanto 
ao normal quanto ao anormal, ainda que se tenham derivado 
essencialmente do estudo e do tratamento da anormalidade.

Como em qualquer disciplina científica, as diversas hipó
teses da teoria psicanalítica se relacionam mutuamente. Algu
mas, naturalmente, são mais fundamentais que outras, algumas 
estão mais bem estabelecidas que outras, e algumas já tiveram 
grande comprovação e parecem ser tão fundamentais em sua 
significação, que nos inclinamos a considerá-las como leis es
tabelecidas a respeito da mente.

Duas dessas hipóteses fundamentais,; que foram copiosa
mente confirmadas,~"sào_ o ~pmcipi5~~3õ~aeterminismo psíquico, t 
mi da causalidade, e a proposição de que a-cxmseíência é antes 
um atributo excepcionai do que um atributo comum dos pro
cessos psíquicos. Para expressar esta última afirmação em 
palavras algo diferentes, podemos dizer que, de acordo com a
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teoria psicanalítica, os processos mentais inconscientes são de 
grande freqüência e significado no funcionamento mental nor
mal, bem como no anormal. Este primeiro capítulo será dedi
cado à consideração dessas' duas hipóteses fundamentais, que 
se relacionam mutuamente, como veremos a seguir.

Comecemos pelo princípio do determinismo psíquico. O 
sentido deste princípio é o de que na mente, assim como na 
natureza física que nos cerca, nada acontece por acaso ou de 
mòdo fortuito. Cada evento psíquico é determinado por aque- 
les que o precederam. Os eventos em nossas vidas mentais que 
podem parecer fortuitos ou não relacionados com os que os 
precederam, o são apenas na aparência. Na realidade, os fenô
menos mentais são tão incapazes de tal falta de conexão cau
sal com os que os precederam quanto os fenômenos físicos. 
Nesse sentido, não existe descontinuidade na vida mental.

A compreensão e a aplicação desse princípio são essen
ciais para uma orientação apropriada no estudo da psicologia 
humana, tanto nos seus aspectos normais como nos patológi
cos. Se o compreendermos e aplicarmos corretamente, jamais 
admitiremos qualquer fenômeno psíquico como sem significa
ção ou como acidental. Deveremos sempre nós perguntar, em 
relação a qualquer fenômeno no qual estejamos interessados: 
“Que os provocou? Por que aconteceu assim?” Formulamos 
essas perguntas por estarmos certos de que existe uma respos
ta para elas. Se podemos encontrar a resposta com rapidez 
e facilidade, isso naturalmente já é outra coisa; mas sabemos 
que a resposta existe.

Esquecer ou perder alguma coisa, por exemplo, é uma 
experiência comum na vida quotidiana. A idéia habitual de tal 
ocorrência é a de que constitui uma “casualidade”, a de que 
isso “apenas aconteceu”. No entanto, uma completa investiga
ção de muitas dessas “casualidades” realizada por psicanalistas 
nos últimos sessenta anos, a começar pelos estudos do próprio 
Freud, mostrou que de modo algum elas são tão acidentais 
quanto o julgamento popular as considera. Pelo contrário, po- 
de-se demonstrar que cada uma dessas “casualidades” foi pro
vocada por um desejo ou intenção da pessoa envolvida, em 
estrita conformidade com o princípio do funcionamento men
tal que estamos examinando.
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Para dar outro exemplo no âmbito da vida quotidiana, 
Freud descobriu, e os analistas que o seguiram confirmaram, 
que as manifestações comuns do sono, que chamamos de so
nhos, ainda que notáveis e misteriosas, seguem o mesmo prin
cípio do determinismo psíquico. Cada_SQnho^_e mesmo cada 
imagem em cada sonho, é a conseqüência de outros eventos 
psíquicos e cada um mantém uma relação coerente e jig n jfica- ' 
tiva com o restáhte~~dã^vidã~pTqüTcã^dã~f>essoa que sonha.

O leitor deve compreender que tal conceito sobre os so
nhos, assunto que examinaremos mais pormenorizadamente no 
Capítulo VII, é bastante diferente, por exemplo, do que era 
corrente entre os psicólogos de formação científica há cinqüen- 
ta anos atrás. Eles consideravam que os sonhos eram devidos 
à atividade mental fortuita ou incoordenada das várias partes 
do cérebro durante o sono. Tal conceituação, naturalmente, 
estava em completa divergência com a nossa lei do determinis
mo psíquico.

Se voltarmos agora aos fenômenos da psicopatologia, de
vemos esperar que o mesmo princípio seja aplicado, e sem 
dúvida os psicanalistas confirmaram reiteradamente nossa ex
pectativa. Cada sintoma neurótico, qualquer que seja sua na
tureza, é provocado por outros processos mentais, apesar do 
fato de que o próprio paciente freqüentemente considere o sin
toma como estranho a seu ser como um todo, e completa*- 
mente desligado do resto de sua vida mental. Contudo, as co
nexões existem e são demonstráveis, apesar de o paciente não 
se dar conta de sua presença.

Nesse ponto, não podemos deixar de reconhecer que es
tamos falando não só a respeito da primeira de nossas hipó
teses fundamentais, o princípio do determinismo psíquico, mas 
também a respeito da segunda, isto é, a da existência e signi- 
ficado de processos mentais dos quais o indivíduo não se dá 
conta ou é inconsciente?-

De fato, a relação entre essas duas hipóteses é tão ínti
ma que dificilmente se pode examinar uma sem suscitar a ou
tra. É exatamente o fato de tantas coisas que acontecem em. 
nossa mente serem inconscientes-̂ — isto é. dêScSnfiecidas para 
nós — que responde pelas aparentes descontinuidades em nos% 
sa vida imental. Quando um pensamento, um sentimento, um 
esquecimento acidental, um sonho ou um sintoma parecem não
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se relacionar com algo que aconteceu antes na mente, isso sig
nifica que sua conexão causal se apresenta em algum processo 
mental inconsciente, em vez de num processo consciente. Se 
se pode descobrir a causa ou causas inconscientes, então todas 
as descontinuidades aparentes desaparecem e a cadeia causal, 
ou seqüência, torna-se clara.

Um exemplo simples disso seria o seguinte. Uma pessoa 
pode se surpreender cantarolando uma melodia sem ter nenhu
ma idéia de como ela lhe veio à mente. No entanto, essa apa
rente descontinuidade na vida mental dessa pessoa se resolve, 
neste exemplo particular, pelo testemunho de um espectador 
que nos afirma que a referida melodia foi ouvida pela pessoa 
em questão poucos momentos antes de haver penetrado em 
seus pensamentos conscientes, como se não tivesse vindo de 
parte alguma. Foi uma impressão sensorial, nesse caso auditi
va, que compeliu a pessoa a cantarolar a melodia. Visto que 
ela não se deu conta de ter ouvido a melodia, sua experiência 
subjetiva foi a de uma descontinuidade em seus pensamentos, 
sendo necessário o testemunho do espectador para remover a 
aparência de descontinuidade e tomar clara a cadeia causai.

É certamente raro, no entanto, que um processo mental 
inconsciente seja descoberto tão simples e convenientemente 
como no exemplo citado. Naturalmente, deseja-se saber se 
existe um método geral para descobrir processos mentais dos 
quais o próprio indivíduo não se dá conta. Podem eles, por 
exemplo, ser observados diretamente? Caso contrário, como 
pôde Freud descobrir a freqüência e a importância de tais pro
cessos em nossa vida mental?

O fato é que ainda não dispomos de um método que nos 
permita observar diretamente os processos mentais inconscien
tes. Todos os nossos métodos para estudar tais fenômenos são 
indiretos. Eles nos permitem inferir a existência desses fenô
menos e muitas vezes determinar sua natureza e seu significa
do na vida mental do indivíduo que é objeto de nosso estudo. 
O método mais eficiente e dé maior confiança de que dispo
mos para estudar os processos mentais inconscientes é a téc
nica que Freud desenvolveu durante vários anos. Freud deno
minou essa técnica de psicanálise pela simples razão de ter 
sido capaz, com sua ajuda, de discernir e descobrir os proces
sos psíquicos que, de outra forma, teriam permanecido ocultos
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e insuspeitados. Foi durante os anos em que desenvolvia a téc
nica da psicanálise que Freud se apercebeu, com a ajuda da 
sua nova técnica, da importância dos processos mentais incons
cientes na vida psíquica de todo indivíduo, quer mentalmente 
enfermo ou são. Será de interesse seguir brevemente os passos 
que levaram ao desenvolvimento da técnica de Freud.

Como o próprio Freud nos relata em seu esboço autobio
gráfico <rí92$}>, ele começou sua carreira médica como neu- 
roanatomisfãTe muito competente. No entanto, diante da ne
cessidade- ^  ganhar a vida, iniciou a prática médica como 
neurologista; teve então de tratar de pacientes que hoje cha
maríamos de neuróticos ou psicóticos. Isso ainda ocorre, por 
certo, com todo especialista no terreno da neurologia, exceto 
com aqueles que ocupam posições acadêmicas ou hospitalares 
em regime de tempo integral, que não recebem, absolutamen
te, nenhum cliente particular. A clínica de um neurologista, 
agora como naquela época, consiste em pacientes psiquiátricos. 
No tempo em que Freud começou a clinicar, nãaJiavia uma 
forma de tratamento psiquiátrico orientada racionalmente, isto 
é, etiologicamente. Na verdade, poucas dessas formas existiam 
em todo o campo da medicina. A bacteriologia, se não mais 
na infância, estava certamente na tenra adolescência, a cirur
gia asséptica mal tinha começado a se desenvolver, e os gran
des avanços da fisiologia e da patologia apenas começavam a 
tornar possível melhorias substanciais no tratamento dos pa
cientes. É óbvio para nós, hoje em dia, que ouanto mais pro
funda a preparação médica profissional, melhores serão seus 
resultados terapêuticos — a medicina clínica tornou-se, em 
certa medida, uma ciência. É difícil conceber que há apenas 
cem anos este não era exatamente o caso; que o médico de 
boa formação e de saber quase não era superior ao mais igno
rante charlatão em sua capacidade de tratar enfermidades, ain
da que fosse capaz de diagnosticá-las muito melhor. É estra
nho para nós, por exemplo, ler acerca do desprezo de Tolstoi 
pelos médicos e nos inclinamos a atribuí-lo a uma idiossincra
sia do escritor, bem como quanto à convicção de um eminen
te novelista de nossos tempos, Aldous Huxley, de que as len
tes corretivas não são mais necessárias para a miopia. Mas o 
fato é que mesmo um médico bem preparado, nos primeiros , 
tempos da vida de Tolstoi, realmente não podia curar doen
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tes, e, pelo critério dos resultados, parecia um alvo perfeita
mente adequado para suas críticas mordazes. Foi somente du
rante a última metade do século dezenove que a medicina, co
mo era ensinada nas universidades, mostrou-se claramente su
perior nos seus resultados à naturopatia, Ciência Cristã, ho
meopatia ou superstição popular.

Como seria de esperar que realizasse um cientista de boa 
formação, Freud utilizou os métodos de tratamento mais cien
tíficos que estavam à sua disposição. Para sintomas histéricos, 
por exemplo, empregou os tratamentos elétricos preconizados 
pelo grande neurologista Erb, cujo trabalho no campo da ele- 
trofisiologia é em grande parte válido até hoje. Infelizmente, 
porém, as recomendações de Erb para o tratamento da histeria 
não eram igualmente bem fundamentadas e, como Freud nos 
relata, teve finalmente de concluir que o tratamento de Erb 
da histeria era inútil e que os resultados atribuídos eram sim
plesmente falsos. Em 1885 Freud foi a Paris, onde estudou 
durante vários meses na clínica de Charcot. Familiarizou-se 
com a hipnose como método de produção dos sintomas histé
ricos e de seu tratamento, e igualmente com a síndrome da 
histeria, tanto na forma grande como na petite, aue Charcot 
delineara. Como outros neurologistas atualizados de seu tem
po, Freud procurou banir os sintomas de seus pacientes oela 
sugestão hipnótica, com diferentes graus de êxito. Foi aproxi
madamente nessa época que seu amigo Breuer lhe contou uma 
experiência com uma paciente histérica oue foi de crucial im
portância no desenvolvimento da psicanálise.

O próprio Breuer era um médico clínico de talento con
siderável e com excelente formação em fisiologia. Entre ou
tras coisas, colaborou na descoberta do reflexo respiratório 
conhecido como reflexo de Hering-Breuer, e introduziu o uso 
da morfina no edema pulmonar agudo. O que Breuer comuni
cou a Freud foi que vários anos antes tratara uma mulher his
térica por hipnose e verificara que seus sintomas desaparece
ram quando ela foi capaz, em estado hipnótico, de recordar 
a experiência e a emoção associada que conduzira ao sintoma 
em questão — seus sintomas puderam ser afastados ao con
versar sobre eles sob hipnose. Entusiasmado, Freud aplicou 
esse método no tratamento de seus próprios pacientes histéricos 
com bons resultados. As conseqüências desse trabalho foram
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publicadas em colaboração com Breuer (1895) sob a forma 
de artigos e, posteriormente, numa monografia.

À medida que Freud prosseguiu na experiência, contudo, 
verificou que a hipnose não era uniformemente fácil de se in
duzir, que os bons resultados tendiam a ser transitórios e que 
pelo menos algumas de suas pacientes tornaram-se sexualmen
te apegadas a ele durante o tratamento hipnótico — o que lhe 
era muito desagradável. A essa altura, a lembrança de uma 
experiência do hipnotizador francês Bernheim veio em sua 
ajuda. Bernheim demonstrara a um grupo do qual Freud fazia 
parte que a amnésia de um paciente, durante suas experiências 
hipnóticas, podia ser removida sem voltar a hipnotizar o pa
ciente, ao instá-lo a recordar aquilo que afirmava que não po
dia. Se a insistência era bastante persistente e poderosa, o pa
ciente acabava por relembrar o que havia esquecido sem ser 
reipnotizado. Freud deduziu, com base nisso, que poderia ser 
capaz também de remover a amnésia histérica sem hipnose e 
começou a fazê-lo. A partir desse início, desenvolveu a técni
ca psicanalítica, cuja essência consiste em que o paciente em
preende a comunicação ao psicanalista de quaisquer pensa
mentos, sem exceção, que lhe venham à mente abstendo-se de 
exercer sobre eles uma orientação consciente ou uma censura.

Acontece freqüentemente na história da ciência que uma 
inovação técnica abre um novo mundo de dados e torna pos
sível compreender, isto é, construir hipóteses válidas sobre o 
que previamente era compreendido de modo incorreto ou in
completo. A invenção do telescópio por Galileu constituiu tal 
avanço técnico que tornou possível um imenso progresso no 
campo da astronomia, e o emprego do microscópio, por Pas
teur, no estudo das doenças infecciosas foi igualmente revolu
cionário em seu efeito nesse campo da ciência. O desenvolvi
mento e a aplicação da técnica psicanalítica tornaram possível 
a Freud, o gênio que a criou e aplicou, realizar descobertas que 
revolucionaram tanto a teoria como a prática da psiquiatria, 
cm particular da psicoterapia, bem como trouxe contribuições 
do tipo mais fundamental para a ciência da psicologia huma
na em geral.

A razão do grande valor de o paciente necessitar renun
ciar ao controle consciente de seus pensamentos é estar aquilo
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que o paciente pensa e diz sob tais circunstâncias é determina
do por motivos e pensamentos inconscientes. Assim, Freud, ou
vindo as associações “livres” do paciente — que eram afinal 
livres apenas do controle consciente — , era capaz de formar 
uma imagem, por inferência, do que inçonscientemente estava 
ocorrendo na mente do paciente. Ele se encontrava, portanto, 
na posição única de poder estudar os processos mentais incons
cientes do seu paciente, e o que descobriu, no correr de anos 
de paciente e cuidadosa observação, foi que nãpjiomente os 
sintomas histéricos, mas também muitos outros aspectos nor
mais e patológicos do comportamento e do pensamento, eram 
o resultado do que inconscientemente estava acontecendo na 
mente do indivíduo que os apresentava.

No curso do estudo dos fenômenos mentais inconscien
tes, Freud cedo descobriu que estes poderiam-ser divididos em 
dois grupos: ojjrimeiro grupo compreendia pensamentos, lem
branças, etc., que podiam facilmente se tornar conscientes por 
um esforço de atenção. Tais elementos psíquicos têm acesso 
fácil à consciência e Freud os chamou de “pré-conscientes”. 
Qualquer pensamento que pode tornar-se consciente a um da
do momento, por exemplo, é pré-consciente tanto antes como 
após esse momento particular. O grupo mais interessante dos 
fenômenos inconscientes, no entanto, compreendia aqueles ele
mentos psíquicos que podiam se tornar conscientes a custo de 
considerável esforço. Em outras palavras, eles eram barrados 
da consciência por uma força considerável, que tinha de ser 
superada antes que eles pudessem tornar-se conscientes. É o 
que encontramos, por exemplo, no caso da amnésia histérica.

Foi para esse segundo grupo de fenômenos que Freud 
reservou o termo de “inconsciente” no sentido mais estrito. Ele 
pôde demonstrar que o fato de serem inconscientes nesse sen
tido de forma alguma os impedia de exercer a mais significa
tiva influência no funcionamento mental. Além disso, foi ca
paz de demonstrar que os processos inconscientes podem ser 
bastante comparáveis aos conscientes em precisão e comple
xidade.

Como dissemos anteriormente, ainda não temos um meio 
de obBervar diretamente as atividades mentais inconscientes.
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Podemos apenas examinar seus efeitos enquanto expressos nos 
pensamentos e sentimentos do paciente, como, ele nos comuni
ca, e em suas ações, que podem ser relatadas ou observadas. 
Tais dados são derivados das atividades mentais inconscientes 
e deles podemos extrair inferências concernentes a essas mes
mas atividades.

Os dados são particularmente completos e claros quando 
se emprega a técnica analítica que Freud delineou. No entan
to, há outras fontes de dados que fornecem evidência para a 
nossa proposição fundamental de que os processos mentais in
conscientes possuem a capacidade de produzir efeitos sobre 
nossos pensamentos e ações, e. pode ser de interesse fazer um 
exame geral sobre sua natureza.

A evidência dessa espécie, que é da natureza de uma 
experiência, é proporcionada pelos fatos bem conhecidos da 
sugestão pós-hipnótica. Um paciente é hipnotizado e, durante 
o transe hipnótico, diz-se algo que ele deve fazer depois de 
sair do transe. Por exemplo, diz-se ao paciente: “Quando o 
relógio bater duas horas, você se levantará da cadeira e abri
rá a janela”. Antes de acordar, é dito também ao paciente 
que ele não se lembrará do que aconteceu durante o transe 
hipnótico, e então lhe é dito que acorde. Pouco depois que o 
paciente acorda, o relógio soa as duas horas e ele se levanta 
e abre a janela. Se lhe perguntarem então por que o faz, ele 
dirá: “Não sei; tive vontade de fazê-lo”, ou, mais comumen- 
te, fornecerá alguma racionalização, como, por exemplo, a de 
que sentia calor. O importante é que ele não está consciente 
no momento em que realiza a ação que o hipnotizador lhe or
denou, não sabe por que o fez e nem pode tornar-se conscien
te do motivo verdadeiro por um simples ato de memória ou 
de introspecção. Tal experiência mostra claramente que um, 
processo mental verdadeiramente inconsciente (obediência a 
uma ordem, nesse caso), pode ter úm efeito dinâmico ou mo
tor sobre o pensamento e o comportamento.

Outras evidências desse fato podem ser derivadas de uma 
observação clínica ou mesmo geral. Tomemos, por exemplo, 
certas manifestações dos sonhos. É verdade, por certo, que 
para qualquer estudo adequado dos sonhos e do sonhar em 
geral é essencial empregar a técnica de investigação que Freud
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criou, isto é, a técnica psicanalítica. Realmente, o estudo dos 
sonhos feito por Freud por meio dessa técnica é uma de suas 
maiores realizações, e seu livro A Interpretação de Sonhos 
situa-se verdadeiramente entre os maiores e mais revolucioná
rios livros científicos de todos os tempos. No entanto, não pre
cisamos penetrar ho estudo da interpretação dos sonhos em 
minúcias para o nosso presente objetivo, embora, como já dis
semos anteriormente, os sonhos venham a ser examinados mais 
extensamente no Capítulo VII. É bem conhecido, através de 
muitas fontes, como, por exemplo, os diários e os Ijvros de 
bordo das primeiras expedições árticas, que os homens famin
tos comumente, ou pelo menos com muita freqüêneia, sonham 
com os alimentos ou com o comer. Penso que podemos facil
mente reconhecer que é a fome que provoca tais sonhos, e 
certamente os homens se dão conta bastante conscientemente 
de sua fome quando despertados. Mas, durante o sono, quan
do estão sonhando de se empanzinar em banquetes, não estão 
conscientes da fome, mas apenas de um sonho de saciedade, 
de forma que podemos dizer que no momento em que o so
nho se passava, algo se produzia inconscientemente nas men
tes dos sonhadores que provocava as imagens do sonho que 
éram conscientemente experimentadas.

Outros sonhos de conveniência, como aqueles nos quais 
a pessoa sonha que está bebendo, somente para acordar e per
ceber que está sedenta, ou sonha que está urinando ou defe
cando e acorda com a necessidade de se aliviar, demonstram 
igualmente que durante o sono a atividade mental inconscien
te pode produzir um resultado consciente — nesses casos em 
que uma sensação corporal inconsciente e os anseios a ela li
gados dão origem a um sonho consciente da desejada satisfa
ção ou alívio. Tal demonstração em si é importante e pode 
ser feita sem a necessidade de uma técnica especial de obser
vação. No entanto, por meio da técnica psicanalítica, Freud 
pôde demonstrar que por trás de todo sonho existem pensa
mentos e desejos inconscientes ativos, e assim estabelecer, co
mo regra geral, que, quando se produzem sonhos, estes são 
provocados por uma atividade mental que é inconsciente para 
a pessoa que sonha, e que assim permaneceria a menos que 
se empregue a técnica psicanalítica.
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Até as investigações de Freud na última década do século 
dezenove, os sonhos tinham sido largamente negligenciados co
mo objeto de estudo científico sério, e pode-se acrescentar, 
com razão, que antes de Freud não existia uma técnica ade
quada para estudá-los, e conseqüentemente quaisquer estudos 
scrios que tivessem sido feitos sobre o assunto tinham lançado 
pouca luz sobre o mesmo. Freud chamou atenção para outro 
grupo de fenômenos, também previamente negligenciados, que 
do mesmo modo demonstram como as atividades mentais in
conscientes podem influenciar nosso comportamento conscien
te. Existem outros fenômenos que também examinaremos, mais 
adiante, no Capítulo VI, com mais extensão. Eles ocorrem 
nos períodos de vigília, antes que propriamente nos de sono, 
e são o que chamamos em geral lapsos: lapsos da linguagem, 
da escrita, da memória e similares, ações aparentadas para as 
quais não temos um nome genérico muito preciso em inglês. 
Em alemão são chamados Fehlleistungen, literalmente atos 
errôneos1. Como no caso dos sonhos, alguns lapsos são claros 
e bastante simples para que sejamos capazes de adivinhar com 
alto grau de certeza e convicção qual é o seu significado in
consciente. É notoriamente fácil esquecer algo que é desagra
dável ou aborrecido, como pagar uma conta, por exemplo. O 
rapaz apaixonado, por outro lado, não esquece um encontro 
com a namorada, ou se o faz é provável que ao encontrá-la 
ela o censure por esse sinal inconsciente de negligência como 
se fosse um ato conscientemente intencional, Não é difícil ima
ginar que um rapaz tem alguma hesitação sobre o casamento 
se ele nos contar que, quando se dirigia para a igreja, parou 
num sinal de trânsito e só quando este mudou é que percebeu 
que se detivera para um sinal verde em vez de vermelho. Ou
tro exemplo bem evidente, que se poderia chamar mais pro
priamente de ato sintomático do que de lapso de qualquer es
pécie, foi fornecido por üm paciente cuja hora de sessão de 
análise fora cancelada um dia por conveniência do analista. 
O paciente se sentiu um tanto perdido durante o tempo em 
que se ocupava habitualmente em vir ao tratamento, e decidiu 
experimentar um par de pistolas de duelo antigas que com

1 Usa-se também, em português, a expressão aios falhos (N. do E.).
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prara há pouco tempo. De modo que durante o tempo em que 
comumente ele estaria deitado no divã do analista, estava ati
rando com uma pistola de duelo contra um alvo! Penso que, 
mesmo sem as associações do paciente, alguém poderia se sen
tir com bastante segurança para presumir que ele estava irri
tado com o analista por haver falhado em atendê-lo naquele 
dia. Deveríamos acrescentar que, como no caso dos sonhos, 
Freud conseguiu, ao aplicar a técnica psicanalítica, mostrar 
que a atividade mental inconsciente desempenhava um papel 
na produção de todos os lapsos, e não apenas naqueles em 
que o significado de tal atividade é de fácil evidência, como 
acontece nos exemplos que apresentei acima.

Outro aspecto de evidência facilmente demonstrável da 
proposição de que os processos mentais inconscientes do indi
víduo são de significação em sua vida mental é o seguinte. Os 
motivos para o comportamento de uma pessoa podem fre- 
qüentemente parecer óbvios para o observador, embora para 
ela desconhecidos. Exemplos disso nos são familiares por ex
periência clínica e pessoal. Pode ser muito óbvio por seu com
portamento, por exemplo, que a mãe seja dominadora e exi
gente para com seu filho, ao mesmo tempo que ela acredita 
ser a mais sacrificada das mães, que quer apenas fazer o me
lhor para a criança, sem nenhuma consideração para com seus 
próprios desejos. Penso que a maioria dentre nós poderia 
prontamente presumir que esta mulher possuía um desejo in
consciente de dominar e controlar seu filho, apesar de seu des
conhecimento e também de sua vigorosa negação de tal de
sejo. Outro exemplo um tanto divertido é o do pacifista que 
está pronto a brigar violentamente com qualquer pessoa que 
contradiga seu ponto de vista sobre a indesejabilidade da vio
lência. É óbvio que seu pacifismo consciente se faz acompa
nhar de um desejo inconsciente de lutar, o que, no caso, é 
exatamente o que. sua atitude consciente condena.

Por certo, a importância da atividade mental inconsciente 
foi primeira e principalmente demonstrada por Freud no caso 
dos sintomas de pacientes mentalmente enfermos. Como resul
tado das descobertas de Freud, a idéia de que tais sintomas 
têm um significado desconhecido para o paciente é agora tão
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geralmente aceita e compreendida, que mal requer ilustração.
Se o paciente sofre de uma cegueira histérica, naturalmente 
presumimos que existe algo que ele inconscientemente não de
seja ver, ou que sua consciência o proíbe de olhar. £  verdade 
que nem sempre é de todo fácil perceber o significado incons
ciente de um sintoma corretamente e que os determinantes 
inconscientes para mesmo um único sintoma podem ser vários 
e muito complexos, de modo que, ainda que se possa conjec- 
turar corretamente sobre seu significado, a conjectura é apenas 
uma parte, e às vezes uma pequena parte de toda a verdade. 
No entanto, isto é irrelevante para nosso objetivo presente, 
pois ele consiste simplesmente em indicar por ilustração as di
versas fontes de evidência para nossa proposição fundamental 
a respeito dos processos mentais inconscientes.

Ainda que agora, em retrospecto, possamos ver, como em 
nossas ilustrações, que podemos estabelecer, mesmo sem a aju
da da técnica psicanalítica, o poder da atividade mental in
consciente de influenciar os pensamentos e o comportamento 
conscientes das pessoas, tanto sãs como mentalmente enfer
mas, bem como na situação experimental da hipnose, devemos 
não obstante recordar que foi o uso daquela técnica que ori- 
ginariamente tornou esta descoberta possível e jsto foi essen
cial para o estudo mais completo dos fenômenos mentais in
conscientes.

Esse estudo convenceu Freud de que de fato a maior par
te do funcionamento mental se passa fora da consciência, e de 
que a consciência é antes uma qualidade ou atributo excep
cional do que comum do funcionamento mental. Isso consti
tui, por certo, um contraste marcante com o conceito que pre
valecia antes da época de Freud, o_de que consciência e funcio
namento mental eram sinônimos. Acreditamos hoje que os dois 
não são de modo algum a mesma coisa, e que a consciência, 
ainda que seja uma característica importante das atividades da 
mente, não é de modo algum uma característica necessária. > 
Acreditamos que a consciência não necessita participar, e fre
quentemente não participa, inclusive das atividades mentais 
que são decisivas na determinação do comportamento do in
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divíduo, ou daquelas que são as mais complexas e as mais 
precisas em sua natureza. Tais atividades — mesmo as com
plexas e decisivas — podem ser completamente inconscientes.
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Capítulo dois

OS IMPULSOS

As duas hipóteses que acabamos de examinar são funda
mentais para qualquer exposição da teoria psicanalítica. Elas 
formam a base, por assim dizer, sobre a qual repousa todo o 
restante; ou, se se prefere uma metáfora diferente, são os guias 
que dirigem e determinam nosso modo de formular todas as 
nossas hipóteses subseqüentes a respeito das diversas partes ou 
elementos do aparelho psíquico, e sua maneira de funcionar.

Prossigamos em nosso propósito de apresentar o esquema 
da mente que a teoria psicanalítica nos oferece por meio de 
um exame das forças instintivas que se acredita energicizá-la 
c impeli-la à atividade.

As teorias psicológicas que Freud desenvolveu eram sem
pre orientadas, tanto quanto possível, no sentido fisiológico. 
Na verdade, como sabemos por sua correspondência que foi 
recentemente publicada, ele fez a mais ambiciosa tentativa de 
formular uma psicologia neurológica nos primórdios de 1890. 
(Freud, 1954). Foi obrigado a abandonar, a tentativa porque 
(>s fatos não permitiam uma correlação satisfatória entre as 
duas disciplinas, mas Freud certamente compartilhou da con
vicção, que é corretamente sustentada pela maior parte dos 
psiquiatras, e talvez também pela maioria dos psicólogos sem 
formação médica, de que algum dia os fenômenos mentais po
derão ser descritos em termos de funcionamento cerebral. Por 
enquanto isso não parece possível de se realizar satisfatoria
mente, embora se tenham efetuado algumas tentativas interes
santes nesse sentido. Ninguém pode dizer quando tais tentati
vas serão coroadas de êxito, e nesse meio tempo os vínculos 
formais ou teóricos entre a psicanálise e os outros ramos da 
bioloeia -são poucos. Qs dois_yínculos principais dizem respei
to às funções psíquicas que se relacionam com a percepção
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sensorial e com as forcas instintivas chamadas / ‘impulsos”, que 
formam o tema desle capítulo.

Inicialmente, uma palavra acerca da nomenclatura. O que 
aqui se chamam impulsos são também denominados altemati- 
vamente na literatura psicanalítica como instintos. Esta é uma 
palavra mais familiar que “impulso” no presente contexto, com 
certeza, mas nesse caso a palavra menos familiar parece pre
ferível, porque o aspecto do funcionamento psíquico humane 
que se pretende descrever é distintamente diferente do que se 
chamam instintos nos animais inferiores, ainda que certamen
te se relacionem com eles« A distinção a se fazer é a seguin
te. Um instinto é uma capacidade ou necessidade inata de rea- 
gir a um conjunto determinado de estímulos de um modo es- 
Tèrêotipado ou constante — um modo que se considera em 
geral como compreendendo um comportamento que é conside
ravelmente mais complexo que aquele que chamamos de- refle
xo simples, como o reflexo patelar, por exemplo. No entanto, 
como um reflexo simples, o instinto em um animal dotado de 
um sistema nervoso central presumivelmente se compõe de um 
estímulo, alguma espécie de excitação central, e uma resposta 
motora que segue um curso predetejminado. Aquilo que cha
mamos jmpulso no homem, por outro lado, não inclui a res
posta motora, mas apenas o estado de excitacão central em 
resposta ao estímuUW_A atividade motora que se segue a esse 
estado de excitação é mediada por uma parte da mente bas
tante diferenciada que se conhece como o “ego” na termino
logia psicanalítica, e que permite a possibilidade de que a res-- . 
posta ao estado de excitação que constitui o impulso ou ten
são instintiva seja modificada pela experiência e reflexão, em 
vez de ser predetermínãda, comcTe o caso dos mstintos dõs 
animais inferiores (Hartmann, 1948).

Essa diferença entre a vida instintiva do homem e as ma
nifestações similares nos animais inferiores não deve ser leva
da muito longe. No homem adulto, por exemplo, existe obvia
mente uma conexão íntima entre o impulso sexual' e aquele 
padrão inato de resposta ao qual chamamos de orgasmo., Po
demos acrescentar que, no caso de qualquer desejo õiTímpul- 
so instintivo no homem, a resposta motora é predeterminada 
por fatores genéticos de um modo amplo e geral. Verifica-se, 
no entanto, que o grau no qual a resposta assim se determi
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na é muito menor no homem do que parece ser em outros 
animais, e que o grau no qual os fatores de ambiente ou de 
experiência podem modificar a resposta é muito maior no ho
mem. Portanto, preferimos levar em conta essas diferenças e 
falar de “impulsos”, de preferência a “instintos”, no homem.

Um impulso, pois, é um constituinte psíquico, genetica
mente determinado, que, quándo ern ãção, produz um estado 
de excitação psíquica ou, como dizemos freqüentemente, de 
tensão. Essa excitação ou tensão impele o indivíduo para a
atividade, que é também geneticamente determinada de um__
modo geral, m̂aJTquë~pöäë'sërconsideraveImente alterada pela 
experiência individual,'Tissa atividade deve levar ã algo que 
podemos chamar ora de cessação da excitação ou tensão, ou 
de gratificação. A primeira seria a terminologia mais objetiva, 
a segunda a mais subjetiva. Assim, vemos que há uma se- 
qüência que é característica da ação do impulso^ Podemos 
chamar essa seqüência ou de tensão, atividade motora e cessa
ção da tensão, ou de necessidade, atividade motora e gratifi
cação, se assim preferirmos! A primeira terminologia deixa de 
lado deliberadamente os elementos de experiência subjetiva, 
enquanto a segunda se refere explicitamente a ela.

O atributo que possuem os impulsos de impelir o indiví
duo à atividade impressionou Freud como sendo análogo ao 
conceito de energia física, que certamente se define como a 
capacidade de produzir trabalho. Por conseguinte, Freud pre
sumiu que há uma energia psíquica que constitui uma parte 
dos impulsos, ou que de certa forma deriva deles. Não se de-. 
ve conceber essa energia psíquica de modo algum como igual 
à energia física. E meramente análoga a ela nos aspectos que "p
já mencionamos. Ninguém jamais viu a energia psíquica em un--^_
ca a verá, 'do mesmo modo que ninguém nunca viu nenhuma • 
das formas da energia física. O conceito de energia psíquica, 
como o conceito de energia física, é uma hipótese que tem por 
intenção servir ao propósito de simplificar e facilitar nossa 
compreensão dos fatos da vida mental que podemos observar.

Freud continuou a analogia entre suas, hipóteses psicoló- 
gicas e as da física, ao falar do quantum de energia psíquica 
com o qual um objeto ou determinada pessoa estão investidos.
Para esse conceito, Freud usou a palavra alemã Besetzung, 
que foi traduz'da para o inglês pela palavra cathexis (Cate-
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xia, em português — N. do E.) A definição rigorosa de cate
xia é a quantidade de energia psíquica que se dirige ôu se liga 
à representação mental de uma pessoa ou coisa. Jssq  quer di
zer que o impulso e sua enêFjpã~sãò ~coffsiderados como fenô
menos puramente intrapsíquicos. A energia não pode fluir 
através do espaço e catexizar ou se ligar ao objeto externo di
retamente. Aquilo que é catexizado, naturalmente, são as di
versas lembranças, pensamentos e fantasias do objeto, que 
compreendem o que chamamos suas reprêsenTaçõés""mentais 
ou psíquicas. Quanto maior a catexia, mais “importante” é o 
objeto, psicologicamente falando, e vice-versa.

Podemos ilustrar nossa definição de catexia pelo exem
plo de uma criança pequena cuja mãe é a fonte de gratifica
ções instintivas muito importantes, como naturalmente deve
ríamos esperar que fosse. Exprimimos esse fato em nossa nova 
terminologia ao dizer que a mãe da criança é um objeto im
portante de seus impulsos, e que este objeto é altamente ca
texizado de energia psíquica. Com isso queremos dizer que os 
pensamentos, imagens e fantasias da criança que dizem res
peito à mãe, isto é, a representação mental da mãe na mente 
da criança, são altamente catexizados.

Voltemo-nos agora para a questão da classificação e natu
reza dos impulsos. As hipóteses de Freud sobre sua classifica
ção se modificaram e desenvolveram no transcurso de três déca
das, ou seja, desde aproximadamente 1890 até 1920 (Bibring, 
1941), e houve algumas adições significativas a suas idéias por 
outros autores nos últimos dez anos. Em sua primeira formula.- 
çãojjjeud propôs dividir os impulsos em sexual e de autocon
servação. Logo abandonou a ideufde um impulso de autoconser
vação, já que o considerou como uma hipótese insatisfatória 
éTpor muitos anos, todas as manifestações instintivas foram re
presentadas como parte, ou derivadas, do impulso sexual. O es- 
tudo de vários fenômenos psíquicos, no entanto, e em parti
cular os do sadismo e masoquismo, eventualmente conduziu 
Freud a revisar suas teorias mais uma vez e, em Beyond the 
Pleasure Principle (Freud, 1920), ele formulou a teoria dos im
pulsos, que de modo geral os analistas aceitam hoje em dia, em
bora, como veremos, nem todos os analistas a aceitem inteira
mente na forma em que Freud a apresentou originariamente.
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Nessa última formulação, Freud se propôs explicar os as
pectos instintivos de nossa vida mental presumindo a existência 
de dois impulsos, o sexual e o agressivo. Como seus nomes su
ge fcni7  "esse dualismo se relaciona, de modo muito grosseiro, 
àquilo que queremos dizer quando falamos de sexo e agressivida
de, mas, na realidade, não é possível dar uma definição concisa 
dos dois impulsos. Podemos nos aproximar um pouco mais do 
que queremos dizer se referirmos que o primeiro impulso dá ori- 
gem ao componente erótico das atividades mentais, enquanto 
que o outro gera o componente puramente destrutivo.

Tal modo de falar prudente e meticuloso é necessário por
que a teoria de Freud presume — e esta é a coisa mais impor
tante a recordar a respeito da teoria dual dos impulsos — que 
em todas as manifestações instintivas que podemos observar, 
sejam, normais ou patológicas, participam ambos os impulsos 
sexual e agressivo. Para empregar a terminologia de Freud, os ' 
dois impulsos se encontram regularmente “fundidos”, embora 
não necessariamente em quantidades iguais?

Assim, mesmo o mais insensível ato de crueldade intencio
nal, que superficialmente parece satisfazer apenas algum aspec
to do impulso agressivo, ainda assim possui algum significado 
sexual inconsciente para seu autor e lhe proporciona certo grau 
de gratificação sexual inconsciente. Do mesmo modo, não há 
ato de amor, por mais terno que seia, que não proporcione si
multaneamente um meio inconsciente de descarga do impulso 
agressivo.

Em outras palavras, os impulsos que postulamos não sãõ"  ̂
observáveis como tal no comportamento humano de forma pura 
ou não mesclada. São abstrações dos dados da experiência. São 
hipóteses — conceitos operacionais, para usar expressão que 
está em moda hoje em dia — que acreditamos que nos per
mitem compreender e explicar nossos dados na forma mais 
simples e sistemática possível. De modo que não devemos espe
rar ou procurar um exemplo clínico no qual o impulso agressi
vo apareça isolado do sexual, ou vice-versa. O impulso agressi
vo nada mais é que o sinônimo daquilo que chamamos comu- 
mente de agressividade, assim como o impulso sexual o é do 
desejo de uma relação sexual.

Em nossa presente teoria distinguimos, por conseguinte, dois 
impulsos. Um deles o chamamos de impulso sexual ou erótico,
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e o outro de impulso agressivo ou destrutivo. De acordo com 
essa distinção também presumimos a existência de duas espécies 
de energia psíquica; aquela que é associada ao impulso sexual é 
a- que se associa ao impulso agressivo. A primeira tem o nome 
e sj> ec i a Id e “1 i bid o”. A segunda não possui nome específico, em
bora em certa época se tenha sugerido chamá-la de “destrudo”, 
por analogia a “destruir”. Refere-se comumente a ela como 
energia agressiva /embora às vezes seja chamada de “agressivi
dade”. A última denominação é infeliz, visto que, como já dis
semos, o significado da energia agressiva e do impulso agressivo 
não é o mesmo que o do comportamento ao qual nos referimos 
comumente como agressividade, e usar a mesma palavra para 
ambos só pode levar a uma confusão desnecessária, ao tender a 
obscurecer a importante distinção que se deve fazer entre eles.

É igualmente importante conceber que a divisão dos impul
sos em sexual e agressivo em nossa teoria atual se baseia na evi
dência psicológica. Em sua formulação original Freud procurou 
relacionar a teoria psicológica dos impulsos com conceitos bioló- 

' gicos mais fundamentais, e propôs que os impulsos se denomi
nassem, respectivamente, impulsos de vida e de morte. Estes 
impulsos corresponderiam aproximadamente aos processos do 

Jahabolismo e catabolismo, e teriam um significado mais que psi- 
'“íológico. Seriam características instintivas de toda matéria viva 
---- instintos do próprio protoplasma, por assim dizer.

Por mais que possam ser corretas ou incorretas essas espe
culações biológicas de Freud, é certo que levaram a uma grande 
quantidade de equívocos. Não se pode acentuar tão fortemente 
que a divisão dos instintos que usamos se baseie em fundamentos 
clínicos e que se manterá de pé ou cairá apenas sobre esses fun
damentos. Quer Freud estivesse certo ou errado em suas idéias 
sobre os impulsos de vida e morte, nada tem a ver com o caso. 
Na realidade, há alguns analistas que aceitam o conceito de um 
impulso de morte, enquanto outros (talvez a maioria atualmen
te) não o aceitam; mas tanto estes como aqueles estão em geral 
persuadidos do valor, no nível clínico, de considerar as manifes
tações instintivas como compostas de misturas de impulsos se
xuais e agressivos.

Freud definiu primeiro o impulso como um estímulo da 
mente, proveniente do corpo (Freud, 1905b). Visto que na épo
ca ele se limitava apenas aos impulsos sexuais, tal definição pa
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recia ajustar-se muito bem aos fatos. Não somente a excitação 
e a gratificação sexuais se relacionam obviamente com a esti- 
mulação e as modificacoes físicas de várias partes 3õ~cõrpo. co
mo também os hormônios liberados pelas diversas glândulas en- 
dócrinãs_têm profundo efeito sobre toda a vida e comporta- 
mentojiexuais. No caso do impulso agressivo, porém, a evTden  ̂
cia de uma base somática não é de todo clara. A princípio se 
sugeriu que a musculatura do esqueleto possuía uma relação com 
esse impulso muito semelhante às que tinham as partes do corpo 
sexualmente excitáveis com o impulso sexual. Visto que, no mo
mento, não sabemos de nenhuma evidência, quer fisiológica, 
química ou psicológica, que sustente essa hipótese, ela foi com
pletamente abandonada. Parece que se admite tacitamente que o 
substrato somático do impulso agressivo é proporcionado pela 
forma e a função do sistema nervoso. Talvez alguns analistas 
prefiram não ir mesmo tão longe, e deixar a questão da base so
mática do impulso agressivo de lado, como sem resposta por 
enquanto.

Antes de ir mais longe com questões teóricas como essas, 
provavelmente será mais conveniente voltar aos aspectos dos 
impulsos que estão mais intimamente relacionados com os fatos 
observáveis. Há muitos meios pelos quais se pode fazer isso, 
mas talvez um meio tão bom quanto qualquer outro consista 
em examinar um aspecto dos impulsos que mostrou ser parti
cularmente significativo tanto para a teoria como para a prática, 
qual seja, seu desenvolvimento genético.

Em benefício da simplicidade, comecemos com o impulso 
sexual ou erótico, uma vez que estamos mais familiarizados com 
seu desenvolvimento e vicissitudes que com os de seu ocasional 
narceiro, e às vezes rival, o impulso asressivo. A teoria psicana- 
lítica postula que aquelas forças instintivas já estão em atividade 
no bebê, influenciando o comportamento e clamando por grati
ficação, que mais tarde produz os desejos sexuais do adulto, com 
todo seu sofrimento è êxtase. Seria melhor dizer que se considera 
que essa proposição foi amplamente comprovada.

As provas válidas provêm de pelo menos três fontes. A pri
meira é a observação direta de crianças. É realmente notável 
como são óbvias as evidências de desejos e comportamento se
xuais em crianças pequenas, quando se quer observá-las e con
versar com elas com disposição objetiva e sem preconceitos.
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Infelizmente, “é aí que surge o obstáculo” 1 porque precisa
mente em virtude da necessidade de cada pessoa esquecer e 
negar os desejos e conflitos sexuais de sua própria infância re
mota quase ninguém, antes das investigações de Freud, foi ca
paz de reconhecer a presença evidente de desejos sexuais nas 
crianças que observara. As outras fontes de evidência sobre 
esse ponto provêm da análise de crianças e de adultos. No 
caso da análise de crianças pode-se ver diretamente, e no caso 
da análise de adultos inferir reconstrutivamente a grande sig
nificação tícs desejos sexuais infantis, bem como sua natureza.

Deve-se esclarecer mais um aspecto. A similaridade entre 
os desejos sexuais da criança dos três aos cinco anos e os de um 
adulto é tão marcante, quando se reconhecem os fatos, que 
não se hesita em chamá-los pelo mesmo nome na criança e no 
adulto. Mas como haveremos de identificar os derivados ou 
manifestações do impulso sexual em uma idade ainda anterior? 
Podemos fazê-lo observando: (1) que no curso do desenvolvi
mento normalcies se tornam parte do comportamento sexual do 

"ãdúítõ que se subordina e contribui para a excitação e a gratifi
cação genitais, como em geral acontece no caso de beijos, olha
res, carícias, exibições e situações semelhantes; e (2 ) que em 
certos casos de desenvolvimento sexual anormal (perversões 
sexuais) um ou outro desses interesses ou ações infantis torna-se 
ji principal fonte de gratificação sexual adulta (Freud, 1905b).

Estamos agora em condições de descrever de modo siste
mático aquilo que se conhece da seqüência típica das manifesta
ções do impulso sexual desde a infância, seqüência que Freud 
descreveu em todos os seus pontos essenciais já em 1905, em 
Three Essays on Sexuality.

O leitor deve compreender que as fases a serem descritas 
não são tão distintas uma da outra quanto nossa apresentação 
esquemática pode deixar transparecer. Na realidade, cada fase 
se confunde com a seguinte e as duas se superpõem, de modo 
que a transição de uma para outra é muito gradual. Pela mesma 
razão, os períodos assinalados como duração de cada fase de
vem ser tomados como muito aproximados e de termo médio.

1 A expressão aspeada é citação de uma fala de Hamlet, de Sha
kespeare, na primeira cena do terceiro ato: "ay, there's the rub", 
do célebre monólogo “To be, or not to be” (N. do E.).
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Durante o primeiro ano e meio de vida, aproximadamente, 
a boca, os lábios e a língua são os principais órgãos sexuais da 
criança. Queremos dizer com isso que seus desejos, bem como 
suas gratificações, são primariamente orais. A evidência disso 
é em larga extensão de tipo reconstrutivo, isto é, se baseia nas 
análises de crianças de maior idade e de adultos, mas também 
é possível observar bastante diretamente a importância para 
crianças dessa idade, e mesmo mais velhas, do sugar, de pôr 
coisas na boca e de morder como fontes de prazer. No ano e 
meio seguinte, o outro exemplo do aparelho digestivo, isto é, o 
ânus, se constitui no lugar mais importante de tensões e gratifi
cações sexuais. Essas sensações de prazer-desprazer se asso
ciam tanto com a expulsão quanto com a retenção de fezes, e 
esses processos corporais, bem como as fezes em si, são os 
objetos do mais intenso interesse da criança.

Por volta do final do terceiro ano de vida o papel sexual 
principal começa a ser assumido pelos órgãos genitais, e nor
malmente é mantido por eles daí em diante. Menciona-se essa 
fase do desenvolvimento sexual conro fálica, por duas razões. 
Em primeiro lugar, o pênis e~ò-pmTcípãl objeto de interesse 
para a criança de qualquer sexo. Em segundo lugar, acreditamos 
que o órgão de excitação e 'satisfação sexual da menina pequena 
durante esse período é o clitóris, que por certo constitui, em- 
briologicamente, o correspondente feminino do pênis. Segura
mente, isso pode continuar a ser verdadeiro durante a vida 
posterior, embora em geral a vagina substitua o clitóris nesse 
sentido.

Estas são, portanto, as três fases do desenvolvimento psi- 
cossexual da criança — oral, anal e fálica —, a última das 
quais penetra na organização sexual adulta na puberdade. Essa 
fase adulta é conhecida como genital, e se preservar um uso ade
quado se reservará a ela a expressão “fase genital”. Podemos 
interpolar que a distinção entre a fase fálica p. a fase genital é de 
substância e não apenas nominal, visto que se adquire a capa- 
cidatte p a ra j) orgäsmcTëm geral "apenas na puberdade. No en
tanto, nem sempre se observa um einpregcTadequado nesse sen
tido na literatura psicanalítica, e a palavra “genital” é freqüen- 
temente usada em vez da palavra correta, “fálico”. Em parti
cular, as_fase«i o ra l p anal são geralmente chamadas pré-genitais 
de preferência a pré-fálicas. "
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Além das três modalidades essenciais de sexualidade na 
criança, que deram seus nomes às fases principais que estivemos 
examinando, existem outras manifestações de impulso sexual 
que merecem menção. Uma dessas é o desejo de olhar, que em 
geral é mais acentuado na fase fálica, e seu equivalente, o 
desejo de exibir. A criança deseja ver os genitais de outras, bem 
como mostrar os seus. Sua curiosidade e exibicionismo, natural
mente, incluem outras partes do corpo e também outras funções 
corporais.

Outro componente da sexualidade que se encontra com 
regularidade presente na criança é aquele que se relaciona com a 
uretra e com a micção. É chamado de erotismo uretral. As sen
sações cutâneas também contribuem com sua parte, e assim o 
fazem a audição e o olfato, de modo que há ensejo para uma 
considerável variação individual de uma criança para outra, 
apenas quanto a esse assuntOv Se as variações que se produzem 
na importância relativa das diversas modalidades sexuais são 
devidas a diferenças constitucionais entre uma criança e outra, 
ou se são devidas à influência do ambiente sobre a criança, com 
suas frustrações e seduções, é uma questão discutível. Os analis
tas tendem a admitir, com Freud, que em alguns casos os fato
res constitucionais são mais importantes, em outros os fatores 
do ambiente, enquanto que na maior parte dos casos cada con
junto de fatores contribui com sua parcela para o resultado 
final (Freud, 1905b).

Descrevemos a seqüência de fases^que se produzem normal
mente na infância como manifestações do impulso sexual. Essa 
seqüência envolve, naturalmente, variações no grau de interesse 
e importância que se prende na vida psíquica da criança aos 
vários objetos e modalidades de gratificação do impulso sexual. 
O bico do seio, ou o seio, por exemplo, é de uma importância 
psíquica muito maior durante a fase oral do que na anal ou na 
fálica, e o mesmo é verdadeiro em relação à sucção, modalidade 
de gratificação que é característica, por certo, do início da fase 
oral. Vimos também que essas modificações se produzem antes 
paulatinamente que de modo abrupto, e que os antigos objetos 
e modalidades de gratificação são abandonados de forma grada
tiva, mesmo depois que os novos estejam estabelecidos por 
algum tempo no papel principal.
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Se descrevemos esses fatos em termos dos nossos conceitos 
recentemente definidos, diremos que a catexia libidinal de um 
objeto de uma fase anterior diminui à medida que se alcança a 
fase seguinte, e acrescentaremos que, embora diminuída, a ca
texia persiste por algum tempo depois de se tornar estabelecida 
u última fase e depois que os objetos a ela apropriados se cons
tituíram nos principais objetos da catexia libidinal.

A teoria da energia psíquica nos fornece uma explicação do 
que acontece nessas modificações, que é ao mesmo tempo sim
ples e consoante com os fatos como os conhecemos. Presumimos 
que a libido que catexizou o objeto ou modalidade de gratifica
ção da fase anterior se desprende dele gradualmente e catexiza, 
em seu lugar, o objeto ou modalidade de gratificação da fase 
seguinte. Assim, a libido que primeiramente catexizou o seio, ou, 
para ser mais preciso, a representação psíquica do seio, catexiza 
depois as fezes, e ainda mais tarde o pênis. De acordo com 
nossas teorias, há um fluxo da libido de objeto para objeto e 
de uma modalidade de gratificação para outra durante o curso 
do desenvolvimento psicossexual, fluxo que segue um curso que 
é provavelmente determinado geneticamente em forma ampla, 
mas que pode variar consideravelmente de pessoa para pessoa.

Temos boas razões para acreditar, no entanto, que nenhu
ma catexia libidinal forte seja jamais completamente abandona
da. A maior parte da libido pode fluir para outros objetos, mas 
certa quantidade, pelo menos, permanece normalmente ligada 
ao objeto original. A esse fenômeno, isto é, à persistência de ca
texia libidinal de um objeto de tenra infância ouTneninice na 
vida posterior, denominamos de “fixação” da libido. Por exem- 
plo, um menino pode permanecer fixaoo em sua mãe e desse 
modo ser incapaz, na vida adulta, de transferir suas afeições a 
outra mulher, como deveria normalmente ser capaz de fazer. 
Além disso, a palavra “fixação” pode se re ferir a um-modo de 
gratificação. Assim, falamos de pessoas que estão fixadas às 
modalidades de gratificação oral ou anal.

O uso do termo “fixação” indica ou implica, fcomumentej. 
psicopatologia. Isso se deve a que a persistência das catexias ini
ciais tenha sido inicialmente reconhecida e descrita, por Freud 
e aqueles que o seguiram, em pacientes neuróticos. É provável, 
como dissemos acima, que constitua uma característica geral do 
desenvolvimento psíquico. Talvez seja mais provável que, quan
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do em proporção excessiva, resulte numa conseqüência patoló
gica; talvez outros fatores, ainda desconhecidos, determinem se 
uma fixação ~sè associará com uma entermiflãde mental ou nÜõT

Uma fixação, tanto a um objeto como a u m ain o d a ÍTtlad è 
de gratificação, é em geral inconsciente, seja totalmente ou em 
parte. Pode-se supor à primeira vista que uma fixação intensa, 
isto é, a persistência de uma forte catexia, seja consciente, ao 
passo que uma fraca seja inconsciente. Na realidade, a melhor 
evidência que possuímos mostra que não existe relação entre a 
intensidade da catexia persistente e seu acesso à consciência. 
Por exemplo, apesar da forte intensidade de suas catexias, os in- 
teresses sexuais da nossa infância são comumente esquecidos em 
grande parte à medida que abandonamos a tenra infância, como 
antes acentuamos neste capítulo. De fato, a palavra “esquecido” 
é por demais débil e pálida para descrever apropriadamente 
aquilo que acontece. É mais exato dizer que as lembranças de 
tais interesses são energicamente barradas de se tornarem cons
cientes, e certamente o mesmo deve ser verdade para as fixações 
em geral.

Além do que já descrevemos como fluxo progressivo da li
bido no curso do desenvolvimento psicossexual, também pode 
produzir-se um refluxo. Para esse refluxo dispomos de um no- 
me determinado — “regressão”. Quando usamos essa palavra “ 
especificamente em conexão com um impulso, como o fazemos 
aqui, falamos de regressão instintiva. Esse termo designa o re
torno a uma modalidade ou a um objeto mais remoto de 
gratificação.

A regressão instintiva se relaciona intimamente com a fixa
ção, uma vez que de fato, quando sucede a regressão, habitual
mente ela se faz para um objeto ou modalidade de gratificação 
ao qual o indivíduo já se fixara® Se um novo prazer se mostra 
insatisfatório e é abandonado, o indivíduo tende naturalmente a 
retornar àquele que já foi experimentado e aceito.

Um exemplo de semelhante regressão seria a resposta de 
uma criança pequena ao nascimento de um irmãozinho, com 
quem terá naturalmente que partilhar o amor e a atenção da 
mãe. Embora tenha abandonado a sucção do seu polegar vários 
meses antes da chegâda do irmão, retorna a ela depois do nas
cimento deste. Nesse caso, o objeto mais primitivo de gratifi
cação libidinal para o qual a criança regrediu foi o polegar,
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enquanto que a modalidade mais remota de gratificação foi a 
sucção.

Como nosso exemplo sugere, geralmente se considera a 
regressão como aparecendo sob circunstâncias desfavoráveis e, 
ainda que não seja necessariamente patológica per se, amiúde '  
se associa a manifestações patológicas.

Deve-se mencionar neste ponto uma característica da sexua
lidade infantil que é de especial importância. Diz respeito ao 
relacionamento da criança com os objetos (principalmente pes
soas) de seus anseios sexuais. Para tomar um caso muito sim
ples, se o bebê não pode ter sempre o seio da mãe, logo aprende 
a se acalmar sugando seus próprios dedos, da mão ou do pé. 
A essa capacidade de gratificar suas próprias necessidades se
xuais por si mesmo sè'âiüdë^comolmtö-erötisrno ^Dâ ä crianga 
uma certa independência em relação ao ambiente, no que se 
refere a obter gratificação, e também deixa o caminho aberto 
para o que pode vir a ser um complexo retraimento fatídico em 
relação ao mundo da realidade externa para um interesse exces
sivo, ou mesmo exclusivo, por si mesmo, tal como se encontra 
em estados patológicos graves como a esquizofrenia.

Se nos voltamos agora para a consideração do impulso 
agressivo, devemos confessar que se tem escrito muito menos 
sobre suas vicissitudes do que sobre as do impulso sexual. Isso 
certamente se deve ao fato de que foi somente em 1920 que 
Freud considerou o impulso agressivo como um componente ins
tintivo independente, na vida mental, comparável ao compo
nente sexual que fora desde muito tempo reconhecido e tornado 
objeto de estudo especial.

As manifestações do impulso agressivo mostram a mesma 
capacidade de fixação e regressão, e a mesma transição de oral 
a anal e a fálica que descrevemos para as manifestações do im
pulso sexual. Isso quer dizer que os impulsos agressivos no bebê 
muito novo são passíveis de serem descarregados por um tipo de 
atividade oral como morder. Um pouco mais tarde, evacuar ou 
reter as fezes tornam-se meios importantes de liberação do im
pulso agressivo, enquanto que na criança ligeiramente maior 
o pênis e sua atividade são empregados, ou pelo menos conce
bidos (usados na fantasia), respectivamente como uma arma e 
um meio de destruição.
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No entanto, é claro que o relacionamento entre o impulso 
agressivo e as diversas partes do corpo que acabamos de mencio
nar não se encontra num relacionamento tão próximo como no 
caso do impulso sexual. A criança de cinco ou seis anos, por 
exemplo, não usa em grande extensão, na realidade, seu pênis 
como arma; comumente emprega suas mãos, seus dentes, seus 
pés e palavras. O que é verdade, no entanto, é que se pode de
monstrar pela análise que as armas que usa em seus jogos e fan
tasias, tais como espadas, flechas, rifles, etc., representam seu 
pênis e seus pensamentos inconscientes. Parece, portanto, que 
em suas fantasias ela está inconscientemente destruindo seus 
inimigos com seu poderoso e perigoso pênis. Apesar disso, de
vemos concluir que o impulso sexual se relaciona muito mais in
timamente com suas zonas erógenas corporais que o impulso 
agressivo com as mesmas ou com qualquer parte similar do cor
po. Talvez essa distinção não seja verdadeira para a mais remo
ta fase, a oral. É pouco o que o bebê de poucos meses usa real
mente fora de sua boca, e podemos presumir com segurança que 
as atividades orais constituem a saída principal para seu impulso 
agressivo (morder) bem como para seu impulso sexual (sugar, 
apanhar com a boca).

É interessante que a questão da relação do impulso agres
sivo com o prazer ainda seja, do mesmo modo, duvidosa. Não 
temos dúvida sobre a conexão entre o impulso sexual e o prazer. 

-A gratificação do impulso sexual não significa apenas uma des
carga indiferente de tensão, mas tamFém uma descarga que pro
porciona prazer. U fato de'que o prazer possa ser impedido ou 
mesmo substituído por sentimento de culpa, vergonha, ou aver

s ã o  em certos casos, não altera nosso ponto de vista no que se 
Refere à relação original entre sexualidade e prazer. Mas a sa
tisfação do impulso agressivo (ou, em outras palavras: a des- 

í carga da tensão agresiva) também traz prazer? Freud pensava 
que não (Freud, 1920). Outros autores mais recentes presu
mem que sim (Hartmann, Kris, Loewenstein, 1949). Não te
mos meios de encontrar, por enquanto, a resposta correta.

Incidentalmente, uma palavra de advertência pode ser útil 
no que concerne ao freqüente mau emprego das palavras “libido” 
e tUibidinaK na literatura pisicanalítica. Elas devem ser compre
endidas amiúde como se referindo não apenas à energia do im
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pulso sexual. .mas também à do impulso agressivo. Ê compreen- 
sível que isso fosse assim na literatura de antes da época em que 
se formulou o conceito do impulso agressivo. Naquele tempo, 
“libidinal” era sinônimo de “instintivo”. Mas o efeito do uso 
original é tão forte, que mesmo agora se deve freqüentemente 
compreender que “libido” está sendo usada para incluir a ener
gia sexüal bem como a agressiva.
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Capítulo três

O APARELHO PSÍQUICO

Perguntemo-nos agora: “Qual foi a imagem da mente que 
obtivemos até aqui, através de nosso exame da teoria psicana- 
lítica?”

Ao estruturar a resposta, vemos que, em primeiro lugar, co
meçamos com duas hipóteses fundamentais e bem estabelecidas 
a respeito do funcionamento mental, hipóteses de caráter essen
cialmente descritivo. Uma delas é a lei da causalidade psíquica, 
e a outra a proposição de que a atividade psíquica é principal- 
mente inconsciente.

Acreditamos que essas duas hipóteses devam ser as linhas 
mestras, por assim dizer, de nosso exame posterior da teoria 
psicanalítica. Como acabamos de dizer, elas são de natureza 
fundamentalmente descritiva. No entanto, no capítulo anterior 
— Os Impulsos — nos vimos lidando, de imediato com concei
tos que eram basicamente dinâmicos. Tratamos da energia psíqui- 
ca, que impele o organismo para a atividade até que a gratU 
ficação seja alcançada; do modelo geneticamente determinado da 
passagem de uma fase de organização instintiva a outra, à me
dida que a criança amadurece; das variações individuais que po
dem ocorrer dentro dos amplos limites desse modelo; do fluxo 
da libido e da energia agressiva de objeto a objeto no decorrer 
do desenvolvimento; do estabelecimento de pontos de fixação; 
e do fenômeno do retorno da energia psíquica a esses pontos de 
fixação, o qual denominamos regressão instintiva.

Na verdade, é característico da teoria psicanalítica que 
ela nos proporcione justamente essa imagem da mente em 
movimento, dinâmica, em vez de uma imagem estática e sem 
vida. A teoria psicanalítica procura nos demonstrar e explicar 
o crescimento e o funcionamento da mente, bem como as ope
rações de suas diversas partes e suas interações e conflitos 
mútuos. Mesmo a divisão da mente em várias partes, estabe-
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lecida pela psicanálise, assenta-se numa base dinâmica e fun
cional, como veremos neste capítulo e nos dois seguintes, que 
tratam daquilo que Freud chamou de elementos do aparelho 
psíquico.

A primeira vez que Freud tentou construir um modelo 
do aparelho psíquico, publicando-o, aparece no último capítu
lo de The Interpretation o) Dreams (Freud, Descre-
veu-o como semelhante a um instrumento ótico'composto, co
mo um telescópio ou um microscópio, constituído de muitos 
elementos óticos dispostos de maneira consecutiva. Dever-se- 
ia imaginar o aparelho psíquico constituído de muitos comoo- 
nentes psíquicos dispostos de modo consecutivo e se estenden
do, se ê que se pode usar o termo, do sistema perceptivo, nu- 
ma extremidade, ao sistema motor, na o’utra, com os diversos 
sistemas de memória e associação no intervalo entre as duas 
extremidades.

Mesmo nesse esquema primitivo da mente, vemos que as 
divisões eram de tipo funcional. Uma “parte” do aparelho rea
gia aos estímulos sensoriais; outra, intimamente relacionada à 
primeira, produzia, quando ativada, o fenômeno da consciên
cia; outras armazenavam os traços da memória e os reprodu
ziam, e assim por diante. De um sistema para outro, fluía uma 
espécie de excitação psíquica que, por sua vez, energicizava 
cada um deles e que, presumivelmente, era concebida como 
análoga ao impulso nervoso. Podemos ver claramente que já 
era bastante grande a ênfase de Freud sobre uma abordagem 
dinâmica e funcional para a questão.

Esse primeiro modelo não tornou a ser elaborado. Cerca 
de uma década mais tarde, Freud fez nova tentativa dt estabe
lecer uma topografia da mente, dividindo seus conteúdos e 
operações com base em serem eles conscientes ou não (Freud, 
1913b). Nessa formulação, distinguiu três sistemas mentais, 
aos quais chamou de Ics. (de “inconsciente”), Pcs. ('“pré- 
consciente”) e Cs. (“consciente” ). As abreviaturas deviam ser 
usadas como designações, a fim de evitar confusão com os 
significados comuns das palavras de que se derivaram.

À primeira vista, parece que essa segunda teoria de Freud 
a respeito do aparelho psíquico está muito longe de ser dinâ
mica e funcional. Parece ter sido feita uma divisão entre as 
partes da mente em base estática e qualitativa: “Ela é cons-
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ciente ou não?” Contudo, nesse caso, as primeiras impressões 
são enganosas; essa segunda teoria é também essencialmente 
funcional, conforme poderá ser demonstrado pelo exame que 
faremos em seguida.

Freud começou salientando que o mero atributo de cons
ciência é uma base inadequada para diferençar conteúdos e 
processos psíquicos. A razão disso está em que há duas clas
ses de conteúdos e processos que não são conscientes e nas 
quais é possível distinguir uma da outra por meio de critérios 
dinâmicos, funcionais. O primeiro desses grupos não difere, 
em nenhum aspecto essencial, de nada que no momento acon
tece como consciente. Seus elementos podem tornar-se cons
cientes através de um simples esforço de atenção. Inversamen
te, aquilo que num dado momento é consciente deixa de sê-lo 
quando se lhe retira a atenção. O segundo grupo de processos 
e conteúdos mentais que não são conscientes, no entanto, é 
diferente do primeiro pelo fato de seus elementos não pode
rem tornar-se conscientes por meio de um simples esforço de 
atenção. Seu acesso à consciência, naquele momento, é barra
do por alguma força que existe no interior da própria mente.

Exemplo desse segundo grupo seria uma ordem transmi
tida sob hipnose, como se descreveu no Capítulo I, cujo cum
primento seria obedecido pelo paciente ao “despertar” do tran
se hipnótico, e da qual o hipnotizador lhe ordenara que não 
tivesse nenhuma lembrança consciente. Nesse caso, tudo aue 
ocorrera durante o transe hipnótico foi barrado da consciên
cia pela ordem para esquecer, formulada pelo hipnotizador. 
Mais exatamente, a lembrança dos fatos que se passaram du
rante o transe foi barrada, em seu acesso à consciência, pela 
parte da mente que obedecia à ordem de esquecê-los.

Foi sobre essa base funcional que Freud estabeleceu a 
diferença entre os dois sistemas que denominou, respectiva
mente, de Ics. e Pcs. Esses conteúdos e processos psíquicos 
ativamente barrados de penetrar na consciência foram qualifi
cados, por Freud, de sistema Ics. Os que podiam tornar~sF 
conscientes, atraves~tte~atençãõ7^Ie~ chamou de Pcs. O sistema 
Cs. designou, sem dúvida, o que Frãconsciente na mente.

Em virtude de sua proximidade funcional, os sistemas 
Cs. e Pcs. foram grupados como sistemas Cs.-Pcs. em contra
posição'ao sistema Ics. O estreito relacionamento entre Cs. e

49



Pcs.. é facilmente compreensível. Um pensamento que, num 
determinado momento, pertencer ao sistema Cs., fará parte do 
sistema Pcs-. instantes depois, quando a atenção lhe tiver sido 
retirada e ele já não for conscientè. Inversamente, a cada mo
mento, pensamentos, desejos, etc., que até então pertenciam 
ao sistema Pcs., tornam-se conscientes e, por conseguinte, pas
sam a fazer parte do sistema Cs.

Como os processos conscientes já tinham sido conhecidos 
e estudados pelos psicólogos muito tempo antes de Freud, era 
natural que suas novas contribuições e principais descobertas 
se referissem ao sistema Ics. Na verdade, durante muitos anos 
de sua evolução, a psicanálise foi corretamente chamada de 
“psicologia profunda”, isto é, uma psicologia do Ics. Era uma 
psicologia que dizia respeito, principalmente, aos conteúdos e 
processos da mente que são impedidos de atingir a consciência 
por alguma força psíquica.

Na medida, porém, em que aumentava sua compreensão 
do sistema Ics., Freud se apercebeu de que seus conteúdos não 
eram tão uniformes quanto pensara que fossem. Verificou que 
existiam outros critérios, além do impedimento ativo de pene
tração na consciência, que se podiam aplicar aos conteúdos e 
processos da mente e, quando pareceu que a aplicacão desses 
novos critérios resultaria em agrupamentos de conteúdos e pro
cessos mentais mais homogêneos e úteis que os permitidos pç- 
lo critério antigo, formulou uma nova hipótese a respeito dos 
sistemas mentais (Freud, 1923). Essa teoria, a terceira que 
publicou, é comumente conhecida como a hipótese estrutural. 
para distingui-la da segunda, frequentemente denominada :eo- 
ria ou hipótese topográfica. A primeira teoria não tem designa
ção especial, embora, se tivéssemos de obedecer ao critério de 
dar-lhe um nome, como às outras duas, bem poderíamos cha
má-la de hipótese telescópica.

A hipótese estrutural, apesar de seu nome, assemelha-se 
às anteriores, na medida em que procura grupar processos e 
conteúdos mentais que se relacionam funcionalmente e distin
guir entre os diversos grupos com base em diferenças funcio
nais. Cada uma das “estruturas” mentais que Freud propôs em 
sua nova teoria é, na realidade, um grupo de conteúdos e pro
cessos mentais relacionados entre si funcionalmente. F reud dis
tinguiu três desses grupos, ou “estruturas”, funcionalmente re
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lacionados, chamando-os, respectivamente, de id, ego e super
ego.

Para obtermos uma orientação inicial, elementar, a res
peito dessa terceira e última teoria de Freud, podemos dizer 
que o id compreende as representações psíquicas dos impulsos, 
o ego consiste naquelas funções ligadas as relações do indtvi- 
duo com seu ambiente, e o superego abrange os preceitos mo- 
rãts~~de nossas mentes, bem como nossas aspirações ideais. /

Pressupomos, naturalmente, que os impulsos estão pre
sentes desde o nascimento, mas o mesmo, por certo, nao é ver- 
dadeiro, por um lado, quanto ao interesse no ambiente ou seu 
controle, nem por outro, quanto a quaisquer aspirações ou 
sentido moral. É evidente, portanto, que nenhum dos dois 
últimos, ou seja, nem o ego nem o superego, se desenvolve 
até algum tempo depois do nascimento.

Freud expressou esse fato ao admitir que o idj_na ocasião 
do nascimento, compreendia a totalidade do aparelho psíquico, 
e que o ego e o superego eram, originariamente. partes do id 
que se diferenciaram o bastante, no decurso do crescimento, 
para justificar que se os considerassem como entidades funcio
nais independentes1.

Essa diferenciação se produz, em primeiro lugar, com re
lação às funções do ego. Todos sabem que o bebê demons
tra interesse pelo meio ambiente e é capaz de exercer certo 
domínio sobre o mesmo, bem antes de desenvolver qualquer 
sentido moral. Na verdade, os estudos de Freud levaram-no à 
afirmação de que a diferenciação do superego não se inicia 
realmente até a idade "de cinco ou seis anõs7~não sendo mes- 
mo provável que ele esteja firmemente estabelecido até alguns 
anos mais tarde, talvez até os dez ou onze anos de idade. Por 
suã~vez, a ~diTerenciãçao do ego cómeçã por volta dos primei
ros seis a oito meses de vidaT'éstabelecendo-se de modo com
pleto na idade de dois ou três anos, embora, por certo, se pro

1 Sugeriu-se posteriôrm ente ser vantajoso considerar que a estru
tura psíquica do recém-nascido é de tipo indiferenciado, a partir 
da qual o id, o ego e o superego se desenvolvem inteiramente, 
em vez de considerar que o id seja o precursor e, em certo sentido, 
o pai dos outros dois (Hartmann, Kris e Loewenstein, 1946).
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duzam normalmente grande crescimento e muitas alterações 
também “depois dessa idade.2

Em virtude dessas diferenças nos períodos de desenvolvi
mento, será conveniente examinarmos em separado a diferen
ciação do ego e do .superego; e a natureza dessas diferenças 
impõe, sem dúvida, que comecemos pelo ego.

Há um ponto que o leitor deve ter em mente durante a 
análise da diferenciação e do desenvolvimento do ego que fa
remos a seguir: trata-se de que há muitos aspectos desse de
senvolvimento que, em livro, devem ser examinados e apresen
tados ao mesmo tempo e se influenciam mutuamente. A fim 
de obter um quadro suficientemente adequado do desenvolvi
mento do ego, é necessário estar familiarizado com todos os 
seus aspectos. Não há como apresentar, de modo plenamente 
satisfatório, apenas um aspecto de cada vez, deixando de lado 
os demais. Todos deveriam ser examinados concomitantemente, 
ou, como isso é impossível, o leitor deveria pensar em todos 
os outros aspectos quando estivesse lendo a respeito de um 
deles em particular. A menos que o leitor já disponha de um 
conhecimento prévio do material a ser examinado em seguida, 
ele deverá lê-lo pelo menos duas vezes e até, provavelmente, 
várias vezes. Só relendo é que compreenderá mais claramen
te os íntimos inter-relacionamentos dos vários aspectos da di
ferenciação e do desenvolvimento do ego.

Já dissemos que o grupo de funções psíquicas ao qual 
denominamos de ego são aquelas que tem como ponto co
mum o faio de lócfás^dfzeremlrêspeíto, principalmente ou em 
forte grau, à relação do indivíduo com seu meio ambiente. No 
caso de um adulto, certamente, uma formulação tão ampla 
inclui extensa variedade de fenômenos: desejo de gratificação, 
habitõ7 pressões sociais, curiosidade intelectual, interesse esté- 
ticõ°gO~~gffístico, TTnüitos~!üiiros, alguns dds quais se distin- 
guem extremamente do resto, enquanto outros se distinguem 
apenas pela mais sutil das nuanças.

- Alguns psicanalistas, em particular Melanie Klein e seus cola
boradores, formularam a hipótese de que o superego começa a fun
cionar como sistema psíquico independente bem antes do fim do 
primeiro ano de vida. Esse ponto de vista, porém, não é aceito 
atualmente pela maioria dos psicanalistas.
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Na infância, porém, e particularmente na tenra infância, 
não há tal profusão de razões para interesse sobre o meio am
biente, nem sua natureza é tão variada e sutil. A atitude da 
criança pequena é muito simples e eminentemente prática: 
“Dêem-me o que eu quero!”, ou “Façam o que eu quero!” Em 
outras palavras, a única importância subjetiva que originaria- 
mente o ambiente tem para a criança é a de ser possível fonte 
de gratificação ou descarga de seus desejos, necessidades e ten
sões psíquicas, que surgem dos impulsos e que constituem o id. 
Se quisermos tornar nossa afirmação mais completa, devemos 
acrescentar igualmente o lado negativo — isto é, o ambiente é 
também importante como possível fonte de sofrimento e aflição, 
e neste caso, naturalmente, a criança procura evitá-lo.

Repetindo, o interesse original do bebê por seu meio am
biente é o de considerá-lo uma possível fonte de gratificação. 
As partes da psique que dizem respeito à exploração do am
biente se transformam gradativamente naquilo que chamamos 
de ego. Por conseguinte, o ego é aquela parte da psique que se 
relaciona com o meio ambiente objetivando alcançar o máximo 
de gratificação ou descarga pära o id. Como assinalamos no 
Capítulo II, o ego é o executor dos impulsos.

Tal cooperação cordial entre o ego e o id não é o que esta
mos acostumados a ver em nosso trabalho clínico habitual. 
Pelo contrário, defrontamo-nos diariamente com graves conflitos 
entre o ego e o id. Eles constituem a própria materia-prima das 
neuroses, e nossa preocupação, necessariamente continua, em 
relação a tais conflitos, em nossas atividades clínicas, faz com 
que se torne fácil esquecer que o conflito não é a única rela
ção entre o ego e o id. Por certo não é a relação primária, qu& 
é mais propriamente uma relação de cooperação, como já dis
semos.

Não sabemos em que fase do desenvolvimento psíquico 
começam a surgir conflitos entre o ego e o id, e a assumir um 
significado importante para o funcionamento psíquico, mas 
parece provável que isso só possa acontecer depois de ter havido 
um grau substancial de diferenciação e organização do ego. De 
qualquer modo, transferiremos o exame de tais conflitos para 
um pouco mais tarde, em nossa exposição do desenvolvimento 
do ego e do id.

Pois bem, quais são, nos primeiros meses de vida, as ativi
dades do ego face a seu meio ambiente? Para nós, adultos, po
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dem parecer quase insignificantes, mas um instante de reflexão 
confirmará sua importância e nos convencerá de que, apesar de 
sua aparente insignificância, elas são mais importantes na vida 
de cada um de nós do que quaisquer aquisições posteriores.

Um grupo óbvio de funções do ego é a aquisição de con
trole sobre a musculatura do esqueleto, ao qual comumente nos 
referimos como controle motor. Tgualmente importantes são as 
várias modalidades de percepção sensorial, que fornecem infor
mação essencial sobre o meio ambiente. A aquisição do que po
deríamos chamar de uma biblioteca de lembranças é também 
necessária como parte do equipamento de alguém que pretenda 
influenciar efetivamente seu meio ambiente. É claro que quanto 
melhor sé souber o que aconteceu no passado, e quanto maior 
for o número de “passados” que se tiver experimentado, mais se 
estará capacitado a tirar proveito do presente. Incidentalmente, 
parece provável que as lembranças mais remotas sejam as da 
gratificação instintiva.

Além dessas funções, deve haver no bebê algum processo 
psíquico que corresponde ao que, em idades mais avançadas, 
chamamos de sentimento. O que possam ser tais sentimentos 
primitivos, ou tais predecessores de sentimentos, não passa, no 
momento, de uma interessante indagação para a qual ainda não 
dispomos de uma resposta. Finalmente, em algum momento da 
tenra infância deve surgir a mais característica de todas as ati
vidades do ego humano: a primeira hesitação entre o impulso e a 
ação, o primeiro retardamento na descarga, que posteriormente 
evoluirá para o fenômeno imensamente complexo que chama
mos de pensamento (Rapaport, 1951). '

- Todas essas funções do ego — controle motor, percep- 
\ção, memória, sentimento, pensamento_— começam, como po

demos ver, üe~Tnodo prdimfnáT~é~pnmitivo e se desenvolvem 
apenas paulatinamente, à medida que o bebê cresce. Esse cres
cimento gradativo é característico das funções do ego em geral, 
e os fatores responsáveis por seu desenvolvimento progressivo 
podem ser divididos em dois grupösT~Q~piiiiietfo consiste no 
crescimento físico, aue. nesse caso, significa acima de tudo o 
crescimento geneticamente determinado do sistema nervoso cen
tral. O segundo consiste na experiência, ou, se preferirmos, em 
fatores experienciais. Por conveniência, podemos nos referir ao 
primeiro fator como maturação (Hartmann e Kris, 1945).
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Podemos facilmente compreender a importância da matura
ção. Um bebê não pode obter um controle motor efetivo de 
suas extremidades, por exemplo, antes que os feixes corticospi- 
nais (piramidais) se tenham mielinizado. Do mesmo modo, a 
capacidade para a visão binocular depende necessariamente da 
existência de mecanismos neurais adequados para conjugar os 
movimentos dos olhos e para a fusão das imagens maculares. 
Tais fatores de maturação exercem claramente profundo efeito 
sobre a velocidade e a seqüência do desenvolvimento das fun
ções do ego, e quanto mais pudermos aprender a esse respeito, 
com os psicólogos da evolução e outros, melhor será. Contudo, 
o interesse específico de Freud orientava-se para a influência 
dos fatores da_experiênçia nó~d e s e h v óívímenfó do ego,/ainda que~ 
estivesse plenamente consciente da importância fundamental 
dos fatores genéticos.

Um dos aspectos da experiência que Freud (1911) consi
derou de fundamental importância nos primeiros estágios de 
formação do ego foi, por mais estranho que pareça, a relação do 
bebê com seu próprio corpo. Ressaltou que nosso próprio corpo 
ocupa um lugar muito especial em nossa vida psíquica enquanto 
vivemos, e que esse fenômeno começa a se manifestar muito 
cedo na infância. Assinalou que há mais de uma razão para isso. 
Por exemplo, qualquer parte do corpo é diferente de todos os 
demais objetos que cercam o bebê, pelo simples fato de pro
porcionar duas sensações, em vez de apenas uma, quando o bebe 
a toca ou a leva à boca. Ela não é apenas sentida, mas igual
mente sente, o que não acontece com nenhum outro objeto.

Além disso, e provavelmente desempenhando um papel ain
da mais importante, as partes de seu próprio corpo lhe propor
cionam um meio fácil, e sempre a seu alcance, de gratificação 
do id. O bebê, por exemplo, como resultado da maturação, e 
também, em certa medida, da experiência, normalmente se torna 
capaz de colocar o polegar, ou os demais dedos, na booa com a 
idade de três a seis semanas (Hoffer, 1950) e, por esse meio, 
gratificar seu desejo de sugar sempre que assim o desejar. Acre
ditamos que para um bebê muito novo não há nada que se 
compare, em importância psíquica, à gratificação oral que acom
panha a sucção. Podemos supor que uma importância corres
pondentemente grande deva ser atribuída às várias funções do 
ego (controle motor, memória, cinestesia) que tornam possível a 
gratificação através da sucção do polegar, bem como aos obje
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tos do próprio impulso, isto é, o polegar e os demais dedos. Por 
outro lado, devemos lembrar que os órgãos (orais) de sucção 
também têm grande importância, pela mesma razão, ou seja. 
porque se relacionam intimamente com a importantíssima expe
riência de prazer produzida pela sucção. Assim, ambas as par
tes do corpo, a sugada e a que suga, têm, ou vêm a ter, grande 
importância psíquica, e suas representações psíquicas passam a 
ocupar destacado lugar entre aqueles conteúdos mentais que se 
agrupam sob a denominação de ego.

Devemos acrescentar que certas partes do corpo podem ad
quirir grande importância psíquica, em virtude de serem fre
quentemente a origem de sensações dolorosas ou desagradáveis 
e em virtude ainda de freqüentemente ser impossível escapar a 
tais sensações. Se um bebê tiver fome, por exemplo, continuará 
com fome até ser alimentado. Não poderá “afastar-se” da sensa
ção de fome, da mesma maneira que poderia afastar sua mão 
de um estímulo doloroso e, desse modo, cessá-lo.

Seja como for, o efeito cumulativo desses fatores, e talvez 
de outros para nós mais obscuros, é que o próprio corpo do 
bebê, primeiro emy^ia^ párias partes em separado, e'eventual
mente iambém^in totumí^ocupa um lugar de particular impor
tância no ego. As representações psíquicas do corpo, isto é, as 
lembranças e idéias a ele ligadas, com suas catexias de energia 
impulsiva, são, provavelmente, a parte mais importante do 
desenvolvimento do ego em sua mais tenra idade. Freud (1923) 
expressou esse fato, ao dizer que o ego é antes dé~tudo um ego 
corpórilT

Outro processo, ainda, que depende da experiência e que 
tem enorme significação no desenvolvimento do ego é o que se 
denomina identificação com os objetos do meio ambiente, ge
ralmente pessoas. Por “identificação” compreendemos o ato ou 
processo de tornar-se semelhante a algo ou a alguém, em um ou 

''diversos aspectos do pensamento ou comportamento. Freud 
assinalou qüFTTSndenciá a tornar-se semelhãnTe a um objeto 
do n>eio ambiente representa uma parte muito importante do 
relacionamento da pessoa com os objetos em geral, e por isso 
parece ser de particular importância nos primórdios da vida.

Já na metade do primeiro ano de vida pode-se notar a evi
dência dessa inclinação no comportamento do bebê. Aprende 
a sorrir, por exemplo, imitando o adulto que lhe sorri, a falar 
imitando o que se lhe diz, e há uma porção de jogos imitativos
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que os adultos habitualmente praticam com o bebé, nessa fase 
de seu desenvolvimento, que dependem dessa mesma tendência 
para a imitação. Basta citar o “esconde-esconde" e o “bate- 
palminhas”, para lembrar que importante papel desempenham 
tais brincadeiras nesse período da infância.

Outro exemplo da importância da identificação pode ser 
extraído da aquisição de linguagem pelo bebê, o que, natural
mente, ocorre algum tempo mais tarde. A mera observação nos 
mostrará que a aquisição da linguagem motora pela criança de
pende, em grande medida, da tendência psicológica para imitar 
um objeto de seu ambiente, ou, em outras palavras, para iden- 
tificar-se corneie. É absolutamente certo que a criança não pode 
aprender a falar até que seu sistema nervoso central tenha ama
durecido suficientemente, e que a aquisição de linguagem como 
um todo está longe de ser um simples processo de imitação, 
pelo menos no início. Isto é, repete os sons que ouve dos adul
tos e aprende a dizê-los por imitação ao adulto, amiúde como 
parte de um jogo. É bem elucidativo, nesse sentido, observar 
que toda criança fala com o mesmo “acento” dos adultos e das 
crianças mais velhas de seu ambiente. Quando a audição da 
criança é normal, a entonação, a altura, a pronúncia e as expres
sões idiomáticas são exatamente copiadas. Tão exatamente, na 
verdade, que nos faz indagar se o que comumente chamamos de 
“surdez tonal”, ou seja, 4 incapacidade dg<oag;ar diferenças 
relativas a tons, pode realmente ser congênita. Seja como for, 
podemos estar certos de que a identificação desempenha um 
papel nrnitP impnrtante na -aquisicao~dessa tuncáo especifica do 
ego a que chamamos linguagem motora.
----u  mesmo e verdadeiro no qué~cõncerne a maneirismos
físicos, a interesses e passatempos esportivos ou intelectuais, a 
uma tendência para uma expressão irreprimível dos impulsos 
instintivos, como acessos temperamentais, ou a uma tendência 
oposta, no sentido de refrear tal expressão, e a muitos outros 
aspectos do funcionamento do ego. Alguns desses aspectos são 
óbvios e flagrantes, outros mais sutis e menos evidentes, mas, 
quando tomados em conjunto, resulta claro que representam 
uma parte bastante importante do efeito da experiência sobre a 
formação do ego.

Sem dúvida, a tendência a identificar-se com uma pessoa 
ou coisa altamente catexizada do ambiente não se limita, de for
ma alguma, à tenra infância. O adolescente, por exemplo, que
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se veste ou fala como um ídolo do cinema (hoje em dia talvez 
se devesse dizer “como um ídolo da televisão” ), ou como um 
campeão esportivo, identificou-se com ele até esse ponto. Tais 
identificações na adolescência podem ser transitórias, de impor
tância apenas passageira, mas nem sempre é assim. Os educa
dores compreendem muito bem, por exemplo, que é muito im
portante que um professor de adolescentes não só ensine bem, 
mas também que seja um “bom exemplo” para seus alunos, o 
que é outra maneira de dizer que estes tendem a assemelhar-se 
a ele, a identificar-se com ele. Certamente, nem sempre pode
mos estar de acordo com nossos amigos educadores quanto ao 
que constitua um exemplo conveniente, mas devemos todos 
concordar que os alunos tendem a identificar-se com seus pro
fessores.

Na verdade, essa tendência persiste ao longo de toda a 
vida, mas, com o correr dos anos, pelo menos, propende a tor
nar-se em grande medida inconsciente em suas manifestações. 
Em outras palavras, o adulto muito amiúde ignora que em al
guns aspectos de seu pensamento ou comportamento, ou em 
ambos, está se assemelhando a outra pessoa, isto é, imitando-a, 
ou até que já se tornou semelhante a ela. Na infância, o desejo 
de ser como outra pessoa é mais provavelmente acessível à 
consciência, embora nem sempre, na verdade, assim o seja. Desse 
modo, por exemplo, um pequeno menino não faz nenhum se
gredo de querer ser como o pai, ou mais tarde como o “Super
homem” ou “Roy Rogers”, enquanto anos depois poderá dei
xar crescer um bigode exatamente igual ao de seu novo patrão, 
sem se aperceber conscientemente do desejo de identificar-se 
com o patrão que está subjacente ao fato de deixar crescer um 
bigode igual.

O que examinamos até aqui foi uma tendência à identifica
ção com pessoas ou coisas do próprio meio ambientê~que são 
ãltamente catexizadas pela libido. Deveria ser evidente por si 
mesmo, em nosso exame, que essa tendência é perfeitamente 
normal, embora pareça ser mais acentúHthre lelativamênte mais- 
importante durante o início da vida mental do que mais tarde.

É interessante observar que há também uma tendência à 
identificação com os objetos que são altamente çatexizados pela 
energia agressiva. Isso parece ser particularmente verdadeiro .ss_’ 
o objeto ou pessoa em questão são poderosos, um tipo de idem ,
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tificação que foi chamado de “identificação com o agressor” 
(A. Freud, 1936). Nesses casos, certamente, o indivíduo sente 
satisfação em participar ele próprio, pelo menos em fantasia, do 
poder e da glória que atribui a seu oponente. A mesma espécie 
de satisfação é incidentalmente proporcionada ao indivíduo, quer 
se trate de criança ou de adulto, que se identifica com um objeto 
admirado que seja catexizado principalmente pela libido. Basta 
ver, por exemplo, nossas citações anteriores de identificação 
com pais, professores, ídolos populares e patrões.

No entanto, a melhor evidência de que dispomos se mani
festa em favor do ponto de vista de que a identificação se rela- 
ciona apenas secundariamente com fantasias de substituir um 
objeto admirado com a finalidadPdèTirar proveito, ao apro
priar-se dos direitos e propriedades da pêssoã~admirãda. Não 
*há dúvida de que eslFlêTmrmotivty bastánfé~ forte em muitos 
casos em que desempenha um papel, mas parece que a tendên
cia à identificação com um objeto não passa de uma conse- 

-'qüência de sua catexia libidinal, visto que se pode observá-la em 
uma época, na infância, muito anterior àquela em que se po
deria admitir como exequível qualquer motivo como a inveja, 

TõíTqüãtqúer fantasia"-como a de substituir uma pessoa invejada. 
Que a identificação possa ser também consequência direta de 
um aintensa cätëxia com energia agressiva, isso constitui uma 
questão que ainda não pôde ser respondida/"^

Freud (1916a) ressaltou outro fator que desempenha im-̂  
portante papel no processo de identificação, denominando-o de 
peida do objeto, com o que queria significar a morte física do 
õtíjeto, ôiru~mã"separação muito prolongada oú permanente em 
relação ão mesmo. Descobriu que há, nesses casos, uma forte 

Tendência à identificação com a pessoa perdida, e a experiência 
clínica realmente confirmou repetidas vezes a exatidão e o sig
nificado da descoberta de Freud. Os casos ilustrativos variarão 
desde o filho que se torna a réplica do pai depois que este 
morre, continuando seus negócios exatamente como ele costu
mava fazer — como se ele mesmo fosse o próprio pai, o que, 
aliás, está bem perto de ser verdade — , até a paciente citada 
por Freud (1916a) que se acusava a si mesma de crimes come
tidos, na realidade, por seu pai já falecido. Devemos, sem dú
vida, considerar normal o primeiro desses exemplos, ao passo 
que o segundo é o de uma paciente que sofria de grave enfer
midade mental.
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Observamos, assim, que a identificação exerce sua função 
no desenvolvimento do ego em mais de um aspecto. Acima de 
tudo, é parte inerente ao relacionamento do indivíduo com um 
objeto intensamente catexizado, em particular nos primórdios 
da vida. Além disso, registramos a tendência à identificação com 
um objeto admirado embora odiado, que Anna Freud chamou 
de “identificação com o agressor”. Finalmente, há o fator que 
mencionamos por último, segundo o qual a perda do objeto 
intensamente catexizado leva, em maior ou menor grau, à iden
tificação com o objeto perdido. No entanto, qualquer que seia 
o modo pelo qual a identificação se produza, o resultado é 
sempre que, através desse processo, o ego se torna ‘enriquecido, 
para melhor ou para pior. ~

Desejamos examinar agora outro tópico que também se 
relaciona intimamente com o tema da diferenciação entre o ego 
e o id. Trata-se dos modos de funcionamento do aparelho psír 
quico que chamamos de processos primário e secundário 
(Freud, 1911). ~ ' "

O processo primário foi assim denominado porque Freud o 
considerou como o modo original. 011 primário, pelo qual fiim- 
ciona o aparelho-psíquico. Acreditamos que o id funcione em 
conformidade com o processo primário durante toda a vida, e 
que o ego também o faça durante os primeiros anos, quando sua 
organização é imatura e, naturalmente, ainda muito semelhante 
ao id — do qual acabou de brotar — em seu funcionamento. 
O processo secundário, por sua vez, desenvolve-se gradativa e 
progressivamente duránte os primeiros anos de vida, ITlTcãrac- 
terístico das atividades do ego relativamente maduro. ~

Cada uma das expressões — “processo primário” e “pro
cesso secundário” — é usada na literatura psicanalítica para 
caracterizar dois fenômenos relacionados mas diferentes. Á 
expressão “processo primário”, por exemplo, pode referir-se ou 
a certo tipo de pensamento gue é típico da criança cujo ego 
ajuda-é-imatero, ou ao modo pelo qual acreditamos qüelTenëF^ 
gia do impulso, quer libidinal quer agressiva, se desloque e des
carregue no id ou no ego imaturo. De modo análogo, "proces
so secundário” pode referir-tse a um tipo de pensamento carac- 
terísticcTdo ego maduro, ou a processos de associaçacTou mobi- 
lizaç'ão da energia psíquica que se acredita ocorrer no ego ma
duro. Os dois tipos de pensamento são da maior importância
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clínica e bem acessíveis ao estudo. Os dois modos de lidar com 
a energia psíquica e descarregá-la ocupam um lugar muito im
portante em nossa teoria, mas são menos acessíveis ao estudo, 
como acontece com todas as hipóteses a respeito da energia psí
quica.

Examinemos primeiro a que fenômenos estaremos nos refe
rindo, no manejo de energia psíquica, ao falar de processo pri
mário ou secundário.

Quanto ao processo primário, suas características básicas 
podem ser descritas de maneira bem simples nos termos de nos
sas formulações teóricas prévias a respeito da energia do impul
so. Diremos simplesmente que as catexias do impulso que estão 
associadas ao processo primário são sumamente móveis. Acre- 
ditamos aue essa mobilidade catéxica seja responsável por~duas. 
características märe a n t es~dõlTrõcêss?rEnni á r i o : ~fl )?Ttên3ência
à gratificação imediata (descarga da catexia)'característica do 
id e do ego imaturo, e (2) a facilidade com que a catexia pode 
ser deslocada de seu objeto original ou de seu método de des
carga, no caso de estarem estes bloqueados ou inacessíveis, para 
ser descarregada através de um caminho análogo ou mesmo bem 
diferente.

A primeira característica — a tendência à gratificação ime
diata ou descarga da catexia — é a nota claramente dominante 
na tenra infância e na meninice, quando as funções do ego 
ainda são imaturas. Além disso, é muito mais comum na vida 
ulterior do que nossa vaidade gostaria de admitir, e a investi
gação dos processos mentais inconscientes pelo método da psi
canálise, em particular dos processos a que chamamos o id, tem 
demonstrado que a tendência_à descarga imediata da catexia é 
característica do id~durante tod? a nossa vida.»

Quanto à segunda característica — a facilidade com que 
um método de descarga da catexia pode ser substituído por 
outro — talvez possa ser mais bem ilustrada com alguns exem
plos simples. Um dos exemplos que se nos oferece é o do bebê 
que suga o polegar quando não consegue obter o seio ou 2 

mamadeira. A catexia da energia do impulso associada ao im
pulso de sugar se dirige primariamente, isto é, primeiro, para 
as representações psíquicas do seio ou da mamadeira. No en
tanto, a catexia é móvel e, se a descarga não puder ser efetuada 
pela sucção do seio ou da mamadeira, por sua inacessibilidade, 
ela se deslocará para o polegar do bebê, que é acessível, e este
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o sugará como um substituto, efetuando-se assim a descarga 
da catexia. Outro exemplo seria o da criança que brinca de 
fazer bolos de barro. Brincar com fezes já não é mais, por ter 
sido proibida, uma forma acessível de descarregar a catexia, de 
modo que ela, graças à mobilidade da catexia associada às 
representações psíquicas de suas fezes, pode obter a mesma 
gratificação deslocando a catexia para o barro e alcançá-la 
brincando com este. Estamos igualmente familiarizados com a 
criança que bate no irmãozinho, ou o aborrece, quando está 
com raiva da mãe, bem como com o pai que à noite grita 
com os filhos porque não ousou descarregar sua raiva contra 
o patrão durante o dia.

Quando nos dedicamos a considerar o processo secundá
rio, descobrimos que se manifesta um estado de coisas bem 
diferente. Aí, a ênfase está na habilidade ou capacidade de 
retardar a descarga da energia catéxica. Podemos dizer que a 
questão parece residir em poder retardar a descarga até que as 
circunstâncias ambientais sejam mais favoráveis. Certamente, es
sa é uma formulação antropomórfica, mas, afinal de contas, es
tamos falando a respeito do ego, que é em si anthropos (Hart
mann, 1953b). Em todo caso, a capacidade de retardar a des
carga é uma característica essencial do processo secundário.

Outra de suas características essenciais consiste em que as 
catexias se vinculam muito mais firmemente a um objeto ou 
método particulares de descarga da catexia do que no caso do 
processo primário. Aqui, mais uma vez, como no caso da pri
meira característica, ou seja, na capacidade de retardar a grati
ficação, as diferenças entre os processos primário e secundário 
são antes quantitativas que qualitativas.

Pelo mesmo motivo, a transição de um processo para outro 
é gradual, tanto do ponto de vista histórico — ao traçar o 
curso do crescimento e do desenvolvimento de um determinado 
indivíduo —, quanto do descritivo, ao tentar traçar a linha 
entre os processos primário e secundário pelo funcionamento 
mental de uma determinada pessoa. Em geral, não é difícil di
zer que certo pensamento ou comportamento apresenta este ou 
aquele traço de processo primário ou secundário, mas ninguém 
pode afirmar “Aqui termina o processo primário e ali come
ça o secundário”. A passagem do primário ao secundário é de 
tipo gradativo, o que é uma parte da diferenciação e do cresci-



mento dos processos mentais que formam o que chamamos o
ego.

Como já dissemos, as expressões processo primário e pro
cesso secundário também designam dois tipos ou modalidades 
diferentes de pensamento. Acreditamos também que o pensa
mento de processo primário apareça, no decorrer da vida, mais 
cedo do que o pensamento de processo secundário, e que este 
se desenvolva gradativamente como parte ou aspecto do desen
volvimento do ego.

Se tentarmos agora definir e descrever esses dois modos de 
pensamento, descobriremos que o processo secundário é mais 
fácil de descrever do que o primário, porque nos é mais fami
liar. É o pensamento comum, consciente, como o conhecemos 
pela introspecção, isto é, primariamente verbal e obedecendo às 
leis habituais de sintaxe e lógica. É a modalidade de pensamento 
que comumente atribuímos ao ego relativamente maduro e, por 
ser familiar a todos nós, não precisa de nenhuma descrição 
posterior especial.

O pensamento de prõcesso primário, por s»a vez, é o modó 
de pensamento característico dos anos de infância, quando o ego 
ainda é imaturo. Difere em importantes aspectos dos nossos 
modos habituais de pensamento consciente, que chamamos de 
processo secundário; tão diferente, na verdade, que o leitor 
pode duvidar que o pensamento de processo primário tenha al
gum lugar no funcionamento normal, em oposição ao patoló
gico, da mente. É importante ressaltar, portanto, que o pensa
mento de processo primário é normalmente a modalidade predo
minante de pensamento do ego imaturo, e que persiste normal
mente, em certa medida, na vida adulta, como veremos adiante.

Para prosseguir agora com nossa descrição do pensamento 
de processo primário, podemos começar com uma de suas carac
terísticas que freqüentemente produz forte impressão de singu
laridade e incompreensibilidade. Trata-se da ausência de quais
quer conjunções negativas, condicionais, ou outras qualifica
tivas. Apenas pelo contexto é que se pode determinar se algo 
afirmado deve ser compreendido no sentido positivo ou nega
tivo, ou talvez mesmo no sentido condicional ou optativo. Po
dem aparecer expressões antagônicas uma no lugar da outra, 
bem como podem coexistir pacificamente idéias mutuamente 
contraditórias. Parece realmente que teremos dificuldades para
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demonstrar que essa forma de pensamento não é inteiramente 
patológica, mas, antes de continuar a examinar essa questão, 
vamos completar nossa descrição do processo primário como 
modalidade do pensamento.

No pensamento de processo primário, é freqüente a repre
sentação por alusão ou analogia, e parte de um objeto, lem
brança ou idéia pode ser usada para representar o todo, e 
vice-versa. Além disso, vários pensamentos diferentes podem ser 
representados por um só pensamento ou imagem. De fato, a 
representação verbal não é usada no pensamento de processo 
primário de maneira tão exclusiva quanto no secundário. As 
impressões visuais, ou dos outros sentidos, podem substituir 
uma palavra, um parágrafo, ou todo um capítulo de palavras. 
Como característica final podemos acrescentar que não existe 
no pensamento de processo primário um sentido de tempo, ou 
uma preocupação com o tempo. Não há expressões como 
“antes” ou “depois”, “agorglLou,“então’VT‘primei^o”J!JjsggiJnĉ õT,̂  
ou “úTtTmo”.~Passado,"presente e futuro são todos a mesma coisa 
fio processo pränaria ' *" ' ~—c

Pois bem.lTverdade que o pensamento de processo primá
rio é evidente em muitos casos de enfermidade mental grave e" 
pode constituir parte bem destacada da vida mental, bem como 
para contribuir de maneira saliente para os sintomas que mani
festam esses pacientes. É o caso dos. diversos delírios associa
dos a enfermidades graves de etiologia indeterminada, como a 
esquizofrenia e a psicose maníaco-depressiva. Nomítãnto, o pen
samento de processo primário não é patológico em si. pm tais 
casos, a anomalidade está na ausência relativa ou no desapare- 
cimentõUq pensamento de processo seCundário,mais do que na 
presença do de processo primário. O predomínio ou a atividade 
excíusiVa ào processo primário é que constituem uma anormali
dade, ao ocorrer na vida adulta. Apesar da impressão inicial de 
estranheza que o pensamento de processo primário nos causa, as 
considerações que alinhamos em seguida podem ajudar-nos a 
torná-lo mais compreensível. Podem até nos persuadir de que, 
na verdade, ele nos é mais familiar do que imaginávamos.

A falta de sentido de tempo, por exemplo, nós podemos 
relacionar de maneira compreensível com o que sabemos a res
peito do desenvolvimento intelectual das crianças pequenas. Pas
sam-se vários anos antes que a criança adquira um sèntido de
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tempo, antes que exista para ela algo compreensível além de 
“aqui e agora”, de modo que essa característica do pensamento 
de processo primário é apenas um traço comum da tenra in
fância.

O mesmo é verdadeiro, por certo, para a tendência a repre
sentar idéias de forma não-verbal. Esta é, afinal de contas, a 
forma pré-verbal em que a criança deve pensar.

Quanto aos aspectos sintáticos confusos e ilógicos que des
crevemos, o uso de conjunções qualificativas e mesmo o da 
partícula negativa são muito mais comuns na linguagem escrita 
do que na falada, onde grande parte do sentido é comunicada 
pelo contexto, gestos, expressão facial e tom de voz de quem 
fala. Além disso, quanto mais coloquial e informal for a ma
neira de falar, mais simples será a sintaxe e, provavelmente, mais 
ambíguas serão as palavras se forem tiradas de seu contexto. A 
expressão “Ele é o tal”, por exemplo, pode significar coisas 
diferentes se a pessoa que fala tenciona que seja séria, engra
çada ou sarcasticamente crítica. De fato, se a última dessas 
possibilidades for a verdadeira, isto é, se a pessoa estiver sendo 
sarcástica, a palavra “tal” significará precisamente o oposto à 
significação que o dicionário apresenta. Essa representação 
pelo oposto, que é à primeira vista uma das características mais 
desorientadoras do pensamento de processo primário, passa, 
assim, a ser bastante comum no uso diário. Tão comum, na 
verdade, que mal notamos sua freqüência, a não ser que lhe 
prestemos especial atenção.

Do mesmo modo, a representação de uma parte pelo todo, 
e vice-versa, ou a representação por analogia ou alusão, são 
formas de pensamento empregadas intencionalmente em poesia,, 
bem como, com igual freqüência, em outras elaborações men
tais menos sérias, como os chistes e a gíria. Mesmo a represen
tação de idéias em forma não-verbal se introduz, muito amiúde, 
em nossas vidas conscientes. Falamos de quadros “que contam 
toda uma história melhor do que quaisquer palavras”; e embora 
alguns dentre nós artisticamente sofisticados possamos ter uma 
consideração crítica muito , elevada pelas pinturas sérias que 
tentam contar uma história, todos reconheceremos a freqüên
cia de tais tentativas em histórias humorísticas em quadrinhos, 
caricaturas e ilustrações de propaganda, por exemplo.

Todos esses exemplos servem para demonstrar que a s . 
características do pensamento de processo primário não são tão
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alheias ao pensamento consciente da vida adulta, como presumi
mos no início. Persistem, obviamente, por toda a vida. c conti
nuam a desempenhar um papel bastante ponderável, se bem que 
subordinado. Além disso, como veremos em capítulos a seguir, 
o ego conserva normalmente a capacidade de reverter tempo
rariamente aos padrões imaturos que são característicos da in
fância. Isso é particularmente evidente em jogos, chistes e brin
cadeiras de adultos, quer temperados a álcool ou não. Tam
bém ocorre durante o sono, nos sonhos, bem como nos deva
neios da vigília. Em todos esses casos se faz evidente um au
mento temporário da importância do pensamento de processo 
primário, em comparação ao processo secundário, cujo tipo é 
normalmente predominante na vida adulta, como já dissemos.

Embora tenhamos exposto há pouco os pontos essenciais 
dos pensamentos de processos primário e secundário, há ou
tros a serem acrescentados, que facilitarão ao leitor a aborda
gem da literatura psicanalítica a respeito desses temas.

Em primeiro lugar, existe um par de termos cujo empre
go é aceito na literatura psicanalítica para designar alguns as
pectos do pensamento de processo primário, que seria conye- 
niejnt& definir. O primeiro desses termos é “deslocamento”, e o 
segundo “condensação^.

QuandcPempregado em seu sentido técnico, psicanalítico, 
‘deslocamento” se refere à representação de uma parte pelo 
todo e vice-versa, ou, de modo geral, à substituição de uma 
idéia ou imagem por outra a ela ligada por associação. Freud 
presumiu que tais subsTÍfuiçõés~érám iievídã~s'“amrrrdesÍôCamen- 
to da catexia, ou que dela dependiam, isto é, à carga de ener
gia psíquica de um pensamento ou idéia para outro. Daí sua 
escolha da palavra “deslocamento” : o que se desloca é a ca- 
texia^Incidentalmentef^ssèTfermo-flustra a íntima relação en-" 
tre o pensamento de processo primário e as formas caracterís
ticas de regular a energia do impulso, também denominadas 
de processo primário. Nesse caso, a pronta tendência ao des
locamento, característica do pensamento de processo primário, 
relaciona-se à mobilidade das catexias que descrevemos como 
peculiar ao processo primário.

O termo “condensação” é empregado para indicar a re
presentação de várias idéias ou imagens através de uma só 
palavra ou imagem, ou até por parte de uma palavra ou ima
gem. Nesse caso, a escolha da palavra “condensação” se refere
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ao fato de que,o muito se expressa pelo pouco e não tem re
lação com a regulação ou a descarea^de calexias.

Há outra característica do pensamento de processo pri
mário que comumente se pode considerar como separada e 
especial, ainda que possa parecer mais um exemplo de uma 
das características que já examinamos, o deslocamento. Essa 
característica é o que chamamos de representação simbólica, 
no sentido psicanalítico da palavra “simbólico”.

Bem no início de seu estudo sobre os sonhos e os sinto
mas neuróticos, Freud (1900) descobriu que alguns elemen
tos dos sonhos ou dos sintomas tinham um significado relati
vamente constante de um paciente para outro, significado dife
rente do habitualmente aceito, e, mais estranho ainda, desco
nhecido para o próprio paciente. Por exemplo, duas irmãs 
quase sempre representavam nos sonhos alguns pensamentos 
por seios, uma viagem ou ausência significava morte, dinheiro 
simbolizava fezes, e assim por diante. Era como se houvesse 
uma linguagem secreta que as pessoas usassem inconsciente
mente, sem serem capazes de compreendê-la conscientemente; 
ao vocabulário dessa linguagem, por assim dizer, Freud deno
minou de símbolos. Em outras palavras, no processo primário 
dinheiro pode ser empregado como um símbolo, isto é, como 
equivalente total de fezes, viagem pode ser utilizada como 
morte, etc. Essa é, na verdade, uma situação notável e não é 
de surpreender que tal descoberta tenha suscitado grande in
teresse, bem como grande oposição. É possível, certamente, 
que tanto o interesse quanto a oposição se devessem em gran
de parte ao fato de muitos objetos e idéias representados sim
bolicamente serem proibidos, isto é, serem de natureza sexual 
ou “suja”.

A lista daquilo que se pqde_rgpresentar por um símbolo 
não é muito íongã7"Compreènde o corpo e suas partes, parti
cularmente os órgãos sexuais, as nádegas, o ânus. os apare
lhos urinário e digestivo, e os seios; os membros imediatos da 
família, como mãe, pai, irmã e irmão; certas funções é expe
riências corporais, como a relação sexual, a micção, a defeca- 
ção, o comer, o chorar, a raiva e a excitação sexual; o nas- 
çimento; a morte; e alguns outros termos. O leitor podèrl^nõ- 
tar que se trata de coisas do maior interesse para a criança 
pequena; em outras palavras, coisas importantes para o indi
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víduo na época em que seu ego ainda é imaturo e o processo 
primário desempenha um papel de destaque em seu pensar.

Isso completa nosso exame dos processos primário e se
cundário. Desejamos voltar-nos agora para outro aspecto da 
teoria da energia% do impulso, relacionado à diferenciação do 
ego a partir do id e seu desenvolvimento subseqüente.

O aspecto a que nos referimos se denomina de neutraliza
ção da ertergia do impulso (Freud, 1923; Hartmann^Krisle 
Loewenstein, 1939). Como resultado da neutralização, a ener
gia do impulso — que de outra forma pressionaria imperiosa
mente para se descarregar ó mais cedo possível, como todas 
as catexias do id — torna-se acessível ao ego e fica à sua dis
posição para executar suas diversas tarefas e desejos, dé acor- 
.do com~o~ processcrsecundário.. Assim, relacionamos a energia 
do impulso não neutralizada ao processo primário, e a neutra
lizada ao processo secundário, embora não estejamos seguros 
quanto à relação precisa entre a neutralização e o estabeleci- 

-mento e átividade do processo secundário.
O que sabemos é que, primeiro, a neutralização é uma 

transição mais progressiva que súbita, e, em segundo lugar, 
que a energia que a coloca à disposição das funções do ego é 
essencial para este. Sem ela o ego não pode funcionar adequa
damente, se é que pode funcionar (Hartmann, 1935a).

Quando afirmamos que a neutralização é progressiva, que
remos dizer que é uma transformação que ocorre pouco a pou
co durante longo período de tempo. Como as demais modifi
cações que se associam ao desenvolvimento do ego, ela se rea
liza gradativamente e é paralela ao desenvolvimento do ego, 
para o qual, como dissemos, contribui com importante par
cela.

Se procurarmos agora apresentar uma dgfinlção para a 
energia neutralizada, a mais simples e comprensiva que pode
mos oferecer C lí de que constitui a energia que foi considera
velmente alterada em seu _ca.ráter original, sexual ou agressivo. 
Devemos interpolar que esse conceito de desnaturação da ener
gia do impulso foi introduzido inicialmente por Freud, na 
época em que o único impulso instintivo que se reconhecia 
era o sexual (Freud, 1905b). Por conseguinte, ao examinar 
o processo que estamos agora considerando, Freud referiu-se 
a ele como dessexualização. Mais recentemente, foi introdu
zida a palavra “desagressivização” (ou “desagressificação” )
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como termo correspondente (Hartmann, Kris e Loewenstein, 
1949), mas, por questão de simplicidade e eufonia, parece 
preferível falar simplesmente de neutralização, quer se trate 
da energia sexual ou da agressiva. _

O termo neutralização implica que uma atividade do in
divíduo que anteriormente proporcionava satisfação do impul
so através da descarga de catexia, deixa de fazê-lo e passa a 
colocar-se a serviço do ego, aparentemente quase, ou comple
tamente, independente da necessidade de gratificação ou des
carga de catexia de qualquer espécie, mesmo que se aproxime 
de sua forma instintiva original. Talvez o exemplo seguinte 
possa servir para tornar as coisas mais compreensíveis.

As primeiras tentativas da criança para falar proporcio
nam uma descarga às diversas catexias do impulso, da mesma 
maneira que o fazem, de modo geral, outras atividades do ego 
imaturo. Pode ser difícil, ou até impossível, saber de modo 
correto e completo quais são exatamente as energias do impul
so da criança pequena que se descarregam através da fala, 
mas podemos, sem dúvida, concordar quanto a várias dentre 
elas: podemos citar a expressão de uma emoção, a identifica
ção com o adulto, ou com um irmão mais velho, e a obtenção 
de um jogo com o adulto para ganhar sua atenção. No entan-\ 
to, concordaremos também em que, com o tempo, o uso da 
linguagem passa a ser amplamente independente de tal grati
ficação c fica à disposição para a comunicação do pensamen
to, mesmo sem tais gratificações diretas como as que a prin
cípio se faziam presentes; o que originariamente era energia 
do impulso foi neutralizado e passou a ficar a serviço do ego.

Desej amõs rêssál t áf que a relação entre uma atividade 
como o falar e a satisfação do impulso é normal num estágio 
inicia! da vida. Sem a contribuição da energia do impulso, a 
aquisição da linguagem estaria seriamente comprometida, se é 
que simplesmente poderia ser adquirida. Podemos observar 
exemplos clínicos desse fato no mutismo e no retraimento de 
crianças psicóticas, que não têm relação de gratificação com 
adultos e cuja fala só é recuperada, ou só começa a desenvol
ver-se, quando, no decorrer do tratamento, elas recomeçam, 
ou começam, a ter tais relações. Por outro lado, se a energia 
do impulso em questão não se tornar suficientemente neutra
lizada, ou se, mais tarde, a neutralização for anulada, e o fa
lar, ou a energia neutra para ele disponível, se re-instintivizar,
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então conflitos neuróticos poderão interferir com o que havia 
sido até aquele momento uma função do ego, acessível ao 
indivíduo isento de conflito interno. Exemplos da conseqüên- 

/ cia de tal re-instintivização são proporcionados pela gagueira 
na infância (neutralização inadequada) e pela afonia histérica 
(re-instintivização). Podemos acrescentar, de passagem, que a 
re-instintivação (desneutralização) é um aspecto do fenômeno 
de regressão ao qual já nos referimos no Capítulo II e que 
examinaremos novamente no Capítulo IV.

O conceito de que a energia neutralizada fica à disposi
ção do ego para a execução de muitas de suas funções está 
de acordo com o fato de que essas atividades do ego são au
tônomas, no sentido de não serem comumente perturbadas pe
lo fluxo dos impulsos, ou pelos conflitos intrapsíquicos provo
cados pelos impulsos, pelo menos depois da tenra infância 
(Hartmann, Kris e Loewenstein, 1946). Contudo, sua auto
nomia é relativa, e não absoluta, e, como dissemos, enualgu- 
massjtuações jtatológicas a energia que se encontra à sua dis
posição pode ser re-jnstintivizada e as próprias funções podem 
ser atingidas, ou mesmo ficar à mercê dos desejos despertados 
pelos impulsos ou pelos conflitos acerca desses desejos.
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Capítulo quatro

O APARELHO PSÍQUICO (continuação)

No Capítulo III analisamos vários tópicos referentes à 
diferenciação entre o ego e o id, seu crescimento gradativo e 
seu funcionamento. Comentamos as funções psíquicas, básicas, 
que se agrupam sob a denominação comum TrcTTgb”, tais co
mo o controle motor, a percepção sensorial, a memória, os 
sentimentos e o pensamè'nför e chamamos a atenção para o 
fatõde que" os fatores que influenciam o desenvolvimento do 
ego se dividem ein amplas categorias que denominamos matu- 
rativa e ambiental ou experiencial. Estudamos a seguir esta úl
tima categoria de fornia aTgo alentada e frisamos a importân
cia excepcional que tem para o desenvolvimento do ego um 
dos objetos do ambiente da criança, isto é, seu próprio corpo. 
Estudamos ainda a enorme influência que outras pessoas, do 
ambiente da criança, exercem sobre o crescimento e o desen
volvimento de seu ego, através do processo de identificação. 
Voltamo-nos, então, para o que chamamos o modo de fun
cionamento das diversas partes do aparelho psíquico e analisa
mos os processos primário e secundário, bem como o pensa
mento de processos primário e secundário. Finalmente exami
namos o papel que a neutralização da energia psíquica deriva
da dos impulsos desempenha na formação e no funcionamen
to do ego.,

Neste capítulo nosso estudo versará sobre dois tópicos 
principais que, por sua vez, se relacionam intimamente. Re
fere-se o primeiro à capacidade demonstrada pelo ego de ad
quirir conhecimento de seu ambiente e domínio sobre o jnes- 

jno. O segundo trata dos meios complexos e extremamente im
portantes pelos quais o eeo consegue certo grau, de controle 
e supremacia sobre o id, isto é, sobre os desejos e tendências 
decorrentes dos impulsos. Um se refere à luta do ego com o 
mundo externo em seu papel de intermediário entre o id e o
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ambiente, o outro ao ego, nesse mesmo papel, lutando com o 
próprio id, ou, como se poderia dizer, com o' mundo interno.

Comecemos com o primeiro, isto é, o tópico que se refere 
ao domínio do ego sobre o ambiente. É claro que pelo menos 
três funções do ego, que examinamos anteriormente, são, a 
este respeito, de importância fundamental. A primeira delas 
compreende as percepções sensoriais qüe. em primeiro lugar, 
informam o ego sobre o seu ambiente. A segunda inclui a ca- 
pacidade de lembrar, de comparar e de'pensar de acordo com 
ó processo secundário, õ que permite um nívél muito mais 
elevado de conhecimento do ambiente do que o permitiriam, 
sozinhas, as impressões sensoriais elementares. A terceira con
siste nos controles e nas habilidades motoras -que permitem ao 
indivíduo empreender a alteração do seu ambiente físico por 
meios ativos. Como se poderia esperar, essas funções são antes 
inter-relacionadas que separadas entre si. As habilidades mo
toras, por exemplo, podem ser indispensáveis para a obtenção 
de impressões sensoriais, como é o caso da aquisição da visão 
estereoscópica ou do emprego das mãos na palpação. Entre
tanto, além dessas diversas funções inter-relacionadas do ego, 
também distinguimos uma, especial, que desempenha um pa
pel muito significativo na relação do ego com o ambiente e 
que denominamos prova (ou teste) da realidade (Freud, 1911, 
1923).

Por prova da realidade queremos designar a capacidade 
do ego de distinguir entre os estímulos ou percepções que, de 
lim lado, surgem do mundo externo, e, de outro, os que sur.- 
gem dos desejos e impulsos do id. Sé~o ego é "cápaz de reali- 
zar essa tarefa com êxito, dizemos que o indivíduo em ques
tão tem um sentido da realidade bom ou adequado. Se o ego 
não pode desempenhar a tarefa, dizemos' que seu sentido da 
realidade é pobre ou deficiente.

Como se desenvolve o sentido da realidade? Gradativa
mente, pensamos nós, como outras funções do ego, à medida 
em que o bebê cresce e adquire maturidade, ao longo de um 
extenso período de tempo. Presumimos que, durante as diver
sas primeiras semanas de vida, o bebê é totalmente incapaz de 
distinguir os estímulos de seu próprio corpo dos impulsos ins
tintivos e- dos que provêm de seu ambiente. Desenvolve a ca
pacidade de estabelecer essa diferença, progressivamente, um 
pouco em conseqüência da maturação de seu sistema nervoso
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e de seus órgãos sensoriais e, um pouco, em conseqüência de 
fatores experienciais.

Freud (1911) chamou a atenção para o fato de que a 
frustração se incluía entre os últimos mencionados. De fato, 
ele considerava a frustração de grande importância para o de
senvolvimento da prova da realidade durante os primeiros me
ses de vida. Salientou, por exemplo, que o bebê, muitas vezes, 
sente que certos estímulos, isto é, os que provêm do seio e do 
leite, que são fontes importantes de gratificação, às vezes não 
se manifestam. Como o bebê descobrirá, isto pode ser verda
de, mesmo que determinados estímulos estejam altamente ca- 
texizados, isto é, no caso deste exemplo, embora o bebê este
ja com fome.
( j j  Freud considerava essas experiências de frustração, que 

se repetem inevitavelmente muitas e muitas vezes, de várias 
maneiras diferentes, durante a infância, como o fator mais sig
nificativo no desenvolvimento de um sentido da realidade. Por 
meio delas o bebê aprende que certas coisas no mundo vêm 
e vão, que tanto podem estar ausentes como presentes, que 
estão “fora daqui” por mais que se as desejem aqui. Este é 
um dos pontos de partida para o reconhecimento de que essas 
coisas (o seio da mãe, por exemplo) não são o “eu" mas 
“fora do eu".

Inversamente, há certos estímulos que o bebê não pode 
obrigar a ir embora. Por mais que os deseje “fora daqui”, aqui 
eles ficam. Esses estímulos surgem de dentro do corpo e são, 
por sua vez, o ponto de partida para o reconhecimento de que 
essas coisas (uma dor de estômago, por exemplo) não estão 
“fora do eu” mas são “o eu”.

A capacidade de distinguir alguma coisa como “eu” ou 
“não eu” é evidentemente uma parte da função geral da pro
va da realidade, a que nos referimos como o estabelecimento 
de sólidos limites para o ego. Na realidade, seria provavelmen
te mais exato designá-los como limites do eu que do ego, 
mas esta última expressão, a esta altura, já se tornou solida
mente estabelecida na literatura especializada.

Sob a influência de experiências como as que acabamos 
de esboçar, o ego da criança em crescimento desenvolve gra
dativamente a capacidade de analisar a realidade. Sabemos aüe, 
na infância, essa capacidade é apenas parcial e sua eficiência 
varia de tempos a tempos. Por exemplo, bem conhecemos a
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tendência da criança para sentir como se fosse verdadeira uma 
brincadeira ou fantasia, pelo menos enquanto dura. Além dis
so, entretanto, devemos reconhecer que mesmo durante a vi
da adulta, normal, nossa visão da realidade é constantemente 
influenciada por nossos próprios desejos, medos, esperanças e 
recordações. Poucos de nós haverá, se os houver, que jamais 
compreendam o mundo e o compreendam de forma constan
te. Para a grande maioria de nós, a visão do mundo que nos 
rodeia é mais ou menos influenciada por nossa vida psíquica 
interior.

Para citar um exemplo simples, como nos parece diferen
te um povo estrangeiro quando nossos respectivos países des
frutam de relações pacíficas, do que nos parecem quando eles 
estão em guerra. Transforma-se de um povo agradável, admi
rável mesmo, em um povo desprezível e perverso. O que real- 
mente nos faz mudar de opinião sobre o seu caráter? Acho 
que temos de concordar que os fatores decisivos que produzi
ram a mudança foram os processos psíquicos que ocorreram 
dentro de-nós mesmos. Sem dúvida, esses processos psíquicos 
são muito complexos, mas pode-se facilmente perceber que 
pelo menos um dos importantes entre eles é o despontar do 
ódio pelo inimigo, de um desejo de feri-lo ou destruí-lo, e do 
sentimento de culpa resultante, que consiste em medo do cas
tigo, e medo do revide. £ em conseqüência desses sentimentos 
turbulentos dentro de nós que nossos vizinhos, antes admirá
veis, se tornam desprezíveis e perversos aos nossos olhos.

A imperfeição e a falibilidade da capacidade de nosso 
ego para analisar a realidade reflete-se, assini, na preponde
rância de preconceitos como os que acabamos de examinar. 
Também se evidencia na crença generalizada e aferrada em 
superstições e práticas mágicas, religiosas ou não, bem como 
em toda crença religiosa em geral. Não obstante, o adulto nor
malmente alcança um alto grau de êxito em sua capacidade 
para analisar a realidade, pelo menos em situações comuns ou 
corriqueiras, capacidade esta que só será destruída ou gran
demente prejudicada por grave enfermidade mental. Os pa
cientes portadores dessas doenças têm perturbações muito mais 
sérias da capacidade de analisar a realidade do que se costu
ma observar em pessoas normais ou neuróticas. Basta citar 
como exemplo o doente mental que acredita que seus delírios
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ou alucinações são reais, quando, de fato, decorrem principal
mente de temores e desejos em seu próprio interior.

De fato, um distúrbio da capacidade de análise da reali
dade é uma característica tão comum a várias enfermidades 
mentais graves, que passou a constituir um critério para o seu 
diagnóstico. As graves conseqüências desse distúrbio servem 
para ressaltar a importância para o ego de sua capacidade de 
analisar a realidade, em sua função normal de executante do 
id. Um sentido da realidade intacto permite ao ego_at_uar_efi- 
cientemente sobre o ambiente em favor do id. Constitui, as
sim, um recurso valioso para o ego quando este se alia ao id, 
com o propósito de explorar o ambiente à procura de opor
tunidades de gratificação.

Passemos agora ao outro aspecto do papel do ego como 
intermediário entre o id e o ambiente, que nos propusemos 
estudar neste capítulo. Sob este novo aspecto, descobrimos um 
ego que retarda, controla, e de várias outras maneiras com
bate a descarga das energias do id em vez de a promover ou 
facilitar.

Segundo o que conhecemos sobre a relação entre o ego 
e o id, a capacidade do primeiro para controlar a descarga 
das energias do último, é em primeiro lugar algo necessário 
ou valioso para a exploração eficaz do ambiente, como men
cionamos acima. Se pudermos esperar um pouco, poderemos 
muitas vezes evitar alguma conseqüência desagradável da gra
tificação õú aumentar o prazer que esperamos. Tomemos um 
exemplo simples: uma criança de ano e meio que tem vontade 
de urinar poderá evitar o desprazer de uma reprimenda se o 
ego conseguir adiar o início da micção até chegar ao banheiro, 
lucrando, ao mesmo tempo, o prazer extra de louvor e afeto. 
Além disso, vimos que uma certa demora na descarga da ener
gia do impulso constitui uma parte essencial do desenvolvi
mento do processo secundário e do pensamento de processo 
secundário, o qual é certamente um recurso valioso para o ego 
na exploração do ambiente.

Podemos compreender, portanto, que o próprio processo 
de desenvolvimento do ego resulte até certo ponto de demora 
na descarga das energias do id e em uma certa medida de 
controle do id pelo ego. Anna Freud (1954a) expressou esse 
aspecto da relação existente entre o id e o ego comparando-o

75



à relação que existe entre o indivíduo e o serviço público em 
um Estado moderno. Assinalou que, numa sociedade comple
xa, o cidadão deve delegar numerosas tarefas aos servidores 
públicos se deseja que sejam eficientemente executadas e no 
seu próprio interesse. A criação de um serviço público é, por
tanto, vantajosa para o cidadão e lhe proporciona muitos be
nefícios que ele tem a satisfação de usufruir, mas ao mesmo 
tempo descobrirá que também há certas desvantagens. O ser
viço público é, freqüentemente, muito moroso para satisfazer 
uma determinada necessidade do indivíduo e parece ter suas 
próprias idéias sobre o que é melhor para ele, idéias que nem 
sempre coincidem com o que o indivíduo deseja no momento. 
Da mesma forma, o ego pode impor uma demora aos impul- 
sos do id, pode contestar as exigências do ambiente contra 
eles, e pode atF se apoderar, para seuspróprios fins, de parte 
da energia dos impulsos, por meio da neutralização.

De acordo com o que aprendemos até agora sobre a re
lação existente entre o ego e ö id poderíamos esperar que a 
que existe entre o ego e o ambiente nunca seria bastante po
derosa para forçar o ego a uma oposição séria ou prolongada 

-\às exigências instintivas do id. Afinal de contas, afirmamos, 
repetidamente, que a relação do ego com a realidade estava 
principal mente a serviço dõ~íd ~ê. ~p~ó rtanto,~de ve r iamos es- 
Iperar que, no cãsó dé um conflito realmente importante entre 

iJjos desejos” do id e as realidades do ambiente, õ~êgo se aliaria 
acrid~de manéinTsúbstancial.

,1 Entretanto, segundo descobrimos, o caso é bem diferen
cie de nossas expectativas. Aprendemos que o ego pode, de 
‘■fato, em certas circunstâncias se alistar contra o id e pode até 
Jíse opor diretamente à descarga das energias do impulso. Essa 

oposição que o ego faz ao id não se torna claramente eviden
te, como se pode compreender, senão depois que as funções 
do ego atingiram um certo grau de desenvolvimento e organi
zação, mas seu início só é posterior à segunda metade do pri
meiro ano de vida. Um exemplõ~símples dessá ópósição seria 
a rejeição por parte do ego de um desejo de matar o irmão. 
Como sabemos, as crianças muito pequenas, ao atacar o ir
mão, freqüentemente o fazem movidas por tal desejo, mas 
com o passar do tempo, e sob a pressão da desaprovação am 
biente, o ego finalmente combaterá e rejeitará este desejo do
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id, a tal ponto, de fato,-que ele finalmente parece que deixará 
de existir. Pelo menos no que se refere ao comportamento 
exterior, o ego prevaleceu e o desejo de matar foi abandona
do.

Vemos, assim, que, embora o ego seja precipuamente o 
executor do id, e continuará a sê-lo sob muitos aspectos pela 
vida afora, começa a exercer um grau crescente de controle 
sobre o id, bastante cedo na vida, e gradativamente chegará 
a combater certas aspirações do id, entrando mesmo em con
flito declarado com elas. De servo obediente e prestativo do 
id sob todos os aspectos, o ego torna-se de certo modo seu 
antagonista, quando não senhor.

Mas esta revisão de nossa concepção do papel do ego 
deve suscitar em nossas mentes algumas dúvidas que precisam 
ser esclarecidas. Como haveremos de explicar o fato de que o 
ego, a parte do id que começou como o servo dos impulsos, 
se transforme até certo ponto em seu senhor? E ainda, que 
mejos específicos utiliza o ego para refrear os impulsos do id, 
quando o consegue fazer? ' ~ -----------------

4  resposta à primeira pergunta reside em parte na natu- 
reza da relação do bebê com seu ambiente e, em parte7~èm 
certas características psicológicas da mente humana. Algumas 
dessas características são novas e outras já nos são familiares 
através de estudos anteriores. O que elas têm em comum é 
que todas se relacionam com o funcionamento do ego.

Em primeiro lugar, consideremos o ambiente. Sabemos 
que o ambiente do bebê tem ̂ nrisignificadcT biológico muito 
especial para ele, ou melhor, que partes do ambiente o têm. 
Sem essas partes, que a princípio são a mãe e, mais tarde, os 
dois pais, o bebê não poderia sobreviver. Não nos surpreende, 
pois, que a dependência física, inusitadamente grande e sin- 
gularmente prolongada do bebê em relação aos pais, seja igual 
à sua dependência psicológica dos mesmos. Porque o bebê, 
como vimos, depende dos pais para obter a maioria de suas 
fontes de prazer e, assim, compreendemos que, em conse
quência desses diversos fatores, a mãe do bebê, por exemplo, 
pode tornar-se um objeto tão importantê  no seu ambiente queT 
no caso dtT um conflito entre uma erigênciã^da mãe e um de- 
sejõ~direto do id do bebê, o e g o fòTnáõ partiriodãprimêira 
contra o segundo. Por exemplo, se a mãe proíbe a expressão 
de um impulso destrutivo, tal como arrancar as páginas de
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um livro, o ego freqüentemente tomará o partido da mãe con
tra o id.

Esta parte de nossa resposta é fácil de compreender e 
não requer esclarecimentos muito técnicos ou complicados. Ao 
passar para o final de nossa resposta à primeira das perguntas 
que fizemos acima, teremos de analisar mais de um fator, e 
de maneira mais alentada.

Antes de mais nada, queremos acentuar mais uma vez 
que a formação do ego e seu funcionamento consomem ener
gia que provém total ou parcialmente do id. A menos que jul
guemos o id um reservatório infinito de energia psíquica, tere
mos de concluir que o simples fato da existência do ego e de 
seu funcionamento implica uma redução na quantidade de 
energia do impulso do id. Parte dessa energia foi consumida 
para formar e fazer funcionar o ego. De fato, quando olha
mos à nossa volta para nossos semelhantes, temos, às vezes, 
a impressão de que já não resta qualquer resquício de id em 
certos membros de nossa espécie particularmente insensíveis e 
de que toda sua energia psíquica foi gasta na formação do 
ego, apesar de sabermos que tal situação extrema é impossí
vel. O ponto importante a ressaltar, entretanto, é que o de
senvolvimento do ego determina inevitavelmente um certo grau 
de enfraquecimento do id. Partindo deste ponto de vista, po
de-se dizer que o ego cresce como um parasita, à custa do id, 
o que bem pode contribuir, até certo ponto, para o fato de 
que o ego se torne eventualmente bastante forte para vir a ser, 
em parte, o senhor do id, em vez de permanecer para sempre 
seu servo absoluto, apesar de que, como o dissemos antes, pa
reça pouco provável que possa explicar satisfatoriamente esse 
resultado.

Convém aqui mencionar vários processos relevantes na 
formação e no funcionamento do ego, alem de contribuir sig
nificativamente para o processo de diminuição da energia psí
quica do id e para o aumento da energia dp ego.

Üm desses processos que, como vimos, constitui a parte 
p r i n c ípàT d o d e sênvólvi m ent o do ego e deve evoluir da ma
neira acima descrita, é a neutralização da energia dos impul
sos. Esse processo de desnaturação, que descrevemos bastante 
alentadamente no Capítulo III, determina claramente uma re
dução da energia libdiinal e agressiva do id e o incremento da 
energia de que dispõe o ego.
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Qutio_ fator reconhecidamente importante para o desen
volvimento do ego, e que em grande parte é responsável pelo 
desvio da energia psíquica do id para o ego, é o processo de 
identificação^ Esta foi também estudada no Capítulo III, de
vendo o leitor se lembrar de que ela consiste essencialmente 
na transformação do indivíduo em algum objeto (pessoa ou 
coisa) do mundo externo que lhe era psicologicamente impor
tante, isto é, que estava intensamente catexizado de energia 
impulsiva.

A “transformação”, como a vimos, produz uma modifica
ção do ego, e uma das conseqüências dessa modificação é que 
todas ou uma parte das catexias que antes se prendiam a um 
objeto externo, passam a se associar agora à cópia daquele 
objeto no ego. O fato de algumas das energias do id estarem 
agora associadas a uma parte do ego contribui para o enrique- 
c(mento das energias à disposição do ego à custa do id, e para 
o fortalecimento do ego em relação ao id.

Há ainda outro processo que nos merece a atenção, pois 
determina o enfraquecimento das exigências do id que, portan
to, se tornam mais fáceis de controlar pelo ego. Referimo-nos 
ao processo da gratificação fantasiosa.. Fato comum, porém, 
digno de. nota, é que uma fantasia, quer em devaneios quer 
em sonho, na qual um ou vários desejos do id se manifestam 
realizados, proporciona, realmente, uma gratificação parcial 
dos impulsos do id que lhe dizem respeito e uma descarga 
parcial de sua energia. Assim, por exemplo, durante o sono, 
uma pessoa ao sentir sede pode sonhar em saciá-la e se sentir 
suficientemente satisfeita pelo sonho, de modo que continuará 
a dormir,' mesmo que só haja água no quarto ao lado.

É evidente, mesmo depois de breve reflexão, que o papel 
desempenhado em nossa vida psíquica pela fantasia é realmen
te muito importante, e não pretendemos aqui sequer esboçar 
a importância geral da função da fantasia. Queremos apenas 
salientar que, em conseqüência de um dos efeitos da fantasia, 

jum impulso do id pode chegar tão perto da satisfação que é 
.relativamente fácil para o ego refreá-lo ou controlá-lo daí por 
Adiante, e que, portanto, a fantasia pode contribuir para tornar 
possível ao ego dominar pãrtè do id. Podemos acrescentar o 
que deveria ser evidente, isto é, que tais fantasias ocorrem fre- 
qüentemente na vida psíquica normal.
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Chegamos agora à última das características psicológicas 
que desejamos analisar, sob o aspecto que possibilita ao 
ego tornar-se até certo ponto o senhor do id. Essa é prova
velmente a característica decisiva em toda a skuação e a que 
é realmente responsável pela capacidade do ego de combater 
e" dominar os' impulsos do id, em determinada proporção e em 
épocas determinadasi O ser húmano tende a desenvolver an
siedade em certas circunstâncias, uma tendência cuja elucida
ção não só requer um estudo mais alentado e técnico como 
também uma extensa apresentação, já que não se pode com
preender a teoria psicanalítica, atual, da ansiedade sem antes 
definir o que Freud (J9M ) denominou o princípio de prazer. 
Não havíamos ainda analisado essa hipótese, o que pretende
mos fazer agora.

Expresso em termos mais simples, o princípio de prazer 
estabelece que a mente tende a atuar de lã f  modo que deter- 
mine o prazer e impeça sua antítese./A palavra alemã que 
Freud empregou para expressar a antítese do prazer foi Unlust, 
que tem sido freqüentemente traduzida como “dor” (ou “so
frimento” ) de modo que o princípio de prazer também é às 
vezes chamado de princípio de prazer-dor. Contudo “dor”, ao 
contrário de Unlust, também designa a sensação física da dor 
(sofrimento), bem como o contrário de prazer, de sorte que, 
para evitar ambigüidade a esse respeito, os tradutores moder
nos sugeriram a palavra “desprazer”1, um pouco inexpressiva, 
mas sem ambigüidade, para substituir “dor” (ou “sofrimen
to”).

Freud acrescentou ao conceito do princípio de prazer a 
idéia de que nos primórdios da vida a tendência para alcan
çar o prazer é imperiosa e imediata, e que o indivíduo só ad
quire de modo gradativo a capacidade de adiar a realização 
do. prazer à medida que fica mais velho.

Esse conceito do princípio de prazer se assemelha muito 
ao conceito do processo primário que estudamos no Capítulo 
tíí. De acordo com o princípio de prazer, há uma tendência 
a obter o prazer e evitar o desprazer, tendência essa que nos 
primeiros tempos da vida não tolera demora. De acordo com 
qjprocesso primário, as catexias da energia impulsiva devem

1 Do inglês unpleasure (N. do E.).
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ser descarregadas o ma_is.__d_epressa.. possível, razão pela qual 
presumimos, também, que esse processo é predominante no 
funcionamento psíquico, ao iniciar-se a vida. Além disso, em 
relação ao princípio de prazer, Freud afirmou que com o cor
rer dos anos havia um aumento gradativo na capacidade do 
indivíduo para adiar a obtenção do prazer e a abstenção do 
desprazer, ao passo que, em relação ao processo primário, 
ele expôs a idéia de que o desenvolvimento do processo se
cundário, e o aumento de sua importância relativa permítianao 
indivíduo retardar a descarga das catexias à medida que se 
tornava mais velho.

Na maioria de seus elementos fundamentais, portanto, o 
conceito primitivo de Freud sobre o princípio de prazer cor
responde a seu último conceito sobre processo primário. A 
única diferença real, além da terminológica, é que (^princípio 
de prazer é formulado em termos subjetivos, enquanto o pro
cesso primário é formulado em termos objetivos. Quer dizer, 
as- palavras “prazer” ou “desprazer” referem-se a fenômenos 
subjetivosj neste caso a sentimentos, enquanto as expressões' 
“descarga de catexia” ou “descarga de energia impulsiva" re- 
ferem-se a fenômenos objetivos de distribuição e descarga da 
energia, neste caso no interior do id. Deve-se observar, aliás, 
que, de acordo com nossas teorias, um sentimento ou emoção 
é um fenômeno do ego, mas que pode depender, para sua 
gênese, de processos que se desenvolvem no interior do id.

Freud naturalmente estava perfeitamente ciente da gran
de semelhança entre a formulação do princípio de prazei^e 
a formulação do aspecto do funcionamento do id ao qual 
déú o nome de processo primário. De fato, procurou eíe unn 
ficar os dois conceitos, e exatamente porque fracassou em sua 
tentativa -é que devemos analisar agora as duas hipóteses se
paradamente.

A tentativa de unificar os dois conceitos derivou de uma 
simples pressuposição, isto é, de que um aumento na quanti
dade de catexias móveis, não descarregadas dentro do apare
lho psíquico, corresponde ou determina um sentimento de des
prazer, enquanto a descarga de tais catexias, com uma dimi
nuição correspondente de sua quantidade remanescente, con
duz a uma sensação de prazer. Em termos mais simples e tal
vez menos precisos, podemos dizer que Freud (1911) admi
tiu originalmente que um aumento na tensão psíquica produ
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zia desprazer, enquanto uma diminuição dessa tensão provo
cava prazer. Se essa pressuposição fosse correta, o princípio 
de prazer e o processo primário tornar-se-iam simples enun
ciados diferentes da mesma hipótese.

O argumento se definiria mais ou menos assim: o prin
cípio de prazer estabelece que em toda criança de tenra ida
de há uma tendência a buscar prazer através de uma gratifi
cação que não pode ser adiada. O processo primário postula 
que em toda criança de tenra idade há a tendência a descar
regar a catexia, isto é, a energia impulsiva, que não pode ser 
adiada. Mas, de acordo com a admissão original de Freud, o 
prazer com a gratificação é o mesmo que uma descarga de 
catexia, ou talvez um aspecto desta. Se verdadeira a admis
são, as duas formulações significariam, portanto, a mesma 
coisa em palavras diferentes e o princípio de prazer e o pro
cesso primário seriam apenas duas maneiras diferentes de for
mular a mesma hipótese.

Infelizmente para o desejo natural de simplificarmos nos
sas teorias, Freud (1924c) concluiu que, embora, na grande 
maioria dos casos, o prazer acompanhasse a descarga de ener
gia psíquica móvel, enquanto o desprazer era a conseqüência 
da acumulação dessa energia, havia, ainda assim, casos im
portantes em que isto não parecia ser verdadeiro. De fato, ele 
asseverou que havia casos semelhantes em que o inverso era 
verdadeiro. Como exemplo, salientou que, peloLmenos até cer- 
tojponto, um aumento na tensão sexual provoca uma sensa
ção de prazer.

A decisão final de Freud foi, portanto, a de que, de um 
lado, as relações entre os fenômenos de acumulação e descar
ga da energia móvel dos impulsos, e, de outro, os sentimen
tos de prazer e desprazer, não eram simples, nem determiná
veis. Freud sugeriu uma hipótese, a saber, que a proporção 
e o ritmo do incremento ou da descarga de catexia podia ser 
um fator determinante, e com isto encerrou o assunto. Houve 
tentativas subseqüentes para desenvolver uma hipótese satis
fatória sobre a relação entre o prazer e a acumulação-e des
carga de energia impulsiva, mas nenhuma delas é aceita, no 
momento, de forma bastante generalizada para justificar sua 
inclusão nestes comentários (Jacobson, 1953).
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Em conseqüência desses fatos não podemos ainda formu
lar satisfatoriamente o princípio de prazer em termos de con
ceitos ulteriores que tratam, principalmente, da energia psí
quica. Temos, portanto, de nos ater à sua primitiva versão for
mulada em termos de experiências subjetivas de prazer e des
prazer: a mente, ou o indivíduo em sua vida psíquica, procu
ra obter ó prazer e evitar o desprazer.

O leitor deve lembrar que nossa razão para introduzir aqui 
a análise do princípio de prazer foi a de preparar o terreno 
para o tema da ansiedade e é para este último tópico que vol
taremos agora a atenção. A importância do princípio de pra
zer na teoria psicanalítica da ansiedade tornar-se-á evidente 
no curso de nosso estudo.

Segundo a teoria original de Freud, sobre a ansiedade, 
esta resultava de uma descarga de um represamento inade
quado da libido. Quer a acumulação normal da libido no in
terior da psique fosse resultado de obstáculos externos a sua 
descarga adequada (Freud, 1895), quer fosse ela devida a 
obstáculos internos tais como conflitos ou inibições incons
cientes concernentes à gratificação sexual, era de pouca im
portância relativa quanto ao ponto de vista da teoria da ansie
dade. Em qualquer caso, o resultado era uma acumulação de 
libido não liberada que se poderia transformar em ansiedade. 
A teoria não explicava como se processava essa transforma
ção, nem os fatores que determinavam o momento exato em 
que ela ocorria. Também é importante notar que, de acordo 
com essa teoria, o termo “ansiedade” designava um tipo pa
tológico de temor que certamente se relacionava fenomenolo- 
gicamente ao medo normal de um perigo externo, mas que 
tinha uma origem nitidamente diferente. O temor ao perigo 
externo era, presumivelmente, uma reação conhecida, isto é, 
uma reação baseada na experiência, enquanto a ansiedade era 
a libido transformada, isto é, uma manifestação patológica 
da energia dos impulsos.

Esta era a situação da teoria psicanalítica da ansiedade 
até 1926. Aquele ano foi publicada uma monografia de Freud, 
na tradução norte-americana intitulada The Problem oi An
xiety (O Problema da Ansiedade) e na britânica, Inhibition, 
Symptom and Anxiety (A Inibição, o Sintoma e a Ansieda
de). Nessa monografia Freud salientou que a ansiedade é o
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problema central da neurose e propunha uma nova teoria so
bre a ansiedade, fundada na hipótese estrutural, e que passa
mos a resumir.

Antes de fazê-lo, porém, convém registrar, de passagem, 
a íntima relação entre o tema de The Problem of Anxiety, 
isto é, a segunda teoria de Freud sobre a ansiedade, e o de 
dois trabalhos anteriores a que freqüentemente nos referimos 
no transcurso dos Capítulos II e III, Beyond the Pleasure 
Principle (Além do Princípio de Prazer) e The Ego and the 
Id (O Ego e o Id). Estas duas monografias contêm os con
ceitos fundamentais que diferenciam a moderna teoria psica- 
nalítica do que antes prevalecia. Esses conceitos são a teoria 
dualista dos impulsos e a hipótese estrutural. Fornecem-nos 
um meio mais consistente e conveniente de considerar os fe
nômenos mentais do que antes era possível, bem como de 
compreender suas complexas inter-relações. As novas teorias 
também abriram o caminho para grandes progressos na apli
cação tlínica da psicanálise. Um exemplo relevante do que 
acabamos de dizer foi o desenvolvimento da análise do ego e 
de todo o campo da psicologia psicanalítica do ego que ocor
reu durante os últimos vinte e cinco anos.

O próprio Freud escreveu vários artigos em que mostra
va como as novas teorias podiam ser proveitosamente aplica
das aos problemas clínicos (Freud, 1924b, 1924c, 1924d, 
1926). The Problem of Anxiety é, sem comparação, o exem
plo mais importante dessa valiosa aplicação. Nele Freud pro
pôs uma teoria da ansiedade clinicamente aplicável, que se 
baseava nas compreensões internas (insights) permitidas pela 
hipótese estrutural.

Ao procurar compreender a nova teoria, devemos antes 
de mais nada nos compenetrar de que Freud acreditava que 
a ansiedade tinha uma base biológica, herdada. Em outras 
palavras, acreditava que ó organismo humano é dotado, ao 
nascer, da capacidade de reagir por meio das manifestações 
psicológicas e físicas que denominamos ansiedade. Realmen
te, ele ressaltou que tanto no homem, como nos animais infe
riores, essa capacidade tem um valor definido de sobrevivên
cia para o indivíduo, pelo menos em seu estado “natural”. Se 
um ser humano, sem a proteção dos pais, não se atemorizasse 
por coisa alguma,‘'  seria logo destruído.
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Portanto, o que Freud procurou explicar, nessa teoria 
da ansiedade, não foi a natureza, nem a origem básica da an
siedade, e sim seu lugar e sua importância na vida psíquica 
do homem. Como o veremos, as formulações que propôs em 
The Problem of Anxiety incluíam, em parte, suas principais 
formulações e, em parte, as ampliavam consideravelmente.

Além disso, uma parte importante de sua teoria primitiva 
foi completamente abandonada: Freud renunciou inteiramente 
à idéia de que a libido não descarregada se transforma em 
ansiedade. Adotou essa atitude apoiado em fundamentos clí
nicos e demonstrou a validade de sua nova posição por meio 
de um exame bastante minucioso de dois casos de fobia in
fantil.

Em sua nova teoria Freud pretendia relacionar o apare
cimento da ansiedade com o que denominou “situações trau
máticas” e “situações de perigo”. Definiu a-primeira delas co
mo uma situação em que a psique é engolfada por uma afluên
cia de estímulos demasiado grande para que os possa dominar 
ou descarregar. Segundo Freud acreditava, quando isso acon
tece, a ansiedade automaticamente se desenvolve.

Uma vez que faz parte da função do ego dominar os es
tímulos recebidos tanto quanto descarregá-los de forma eficaz, 
seria de esperar que ocorressem situações traumáticas mais fre- 
qüentemente nos primeiros meses e anos de vida, quando o 
ego é ainda relativamente débil e pouco desenvolvido. Freud, 
de fato, era de opinião de que o protótipo da situação trau
mática é a experiência do nascimento, tal como ela afeta o 
bebê que emerge. Nesse momento, o bebê é submetido a uma 
poderosa afluência de estímulos sensoriais, viscerais e externos, 
aos quais reage com o que Freud considerava manifestações 
de ansiedade.

O principal interesse de Freud no nascimento como situa
ção traumática, acompanhada por ansiedade, decorria aparen
temente do fato de que o mesmo pode ser interpretado como 
o protótipo de situações traumáticas posteriores, psicologica
mente mais significativas, e, como tal, coincidia com suas no
vas idéias. Otto Rank (1924) tentou aplicar na clínica esse 
conceito de modo muito mais ousado que o próprio Freud, 
sugerindo a concepção de que todas as neuroses são decorren
tes do trauma do nascimento e podem ser curadas pela recons-

85



trução do trauma, tal qual deveria ter sido, além de fazer com 
que o paciente adquirisse consciência do mesmo. As teorias 
de Rank provocaram tremendo rebuliço entre os psicanalistas, 
na época em que foram lançadas, mas, de lá para cá, têm 
sido praticamente rejeitadas.

Freud dedicou grande atenção em sua monografia às si
tuações traumáticas que ocorrem na infância logo após o nas
cimento. Como exemplo dessas situações, relatou o seguinte: 
um bebê, nos primeiros tempos de vida, é dependente da mãe 
para a gratificação da maioria de suas necessidades corporais 
e para atingir a gratificação que, nesse período da vida, se re
laciona primordialmente à satisfação das necessidades corpo
rais, como, por exemplo, à amamentação, quando a criança 
sente satisfação oral tanto quanto o prazer de ser aconche
gada, aquecida e acariciada. O bebê, antes de atingir uma 
certa fase em sua vida, não pode obter esses prazeres, isto é, 
essas gratificações instintivas, por suas próprias forças. Se, 
quando a mãe está ausente, o bebê sente uma necessidade ins
tintiva que só pode ser satisfeita por ela, desenvolve-se uma 
situação que, para a criança, é traumática, no sentido em que 
Freud usou esta palavra. O ego do bebê não está suficiente
mente desenvolvido de modo a torná-lo capaz de adiar a gra
tificação, mantendo os desejos impulsivos em suspenso; em 
vez disso, a psique do bebê é engolfada por uma afluência de 
estímulos. Como não pode dominar nem descarregar de for
ma adequada esses estímulos, desenvolve-se a ansiedade.

Vale a pena notar que, em nosso exemplo e, naturalmen
te, em todos os outros casos típicos do mesmo, o fluxo de 
estímulos que determinam esse tipo primitivo, automático, de 
ansiedade, é de origem interna. Surge especificamente da ati
vidade dos impulsos, ou, mais precisamente, do id. Por isso, 
a ansiedade de tipo automático a que vimos nos referindo, tem 
sido às vezes designada como “ansiedade do id”. Esta expres
são, entretanto, hoje em dia, é raramente empregada, pois dá 
oportunidade à concepção errônea de que o id é o local dessa 
espécie de ansiedade. Na realidade, a idéia de Freud, contida 
na hipótese estrutural, consistia em que o ego é o local de 
todas as emoções. Sentir qualquer emoção^é uma função do 
ego, segundo Freud, e naturalmente deve prevalecer também 
em Telãçao à ansiedade. O que facilitou a concepção errônea
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de que o id era o local da ansiedade automaticamente indu
zida foi que o ego praticamente não existe como uma estru
tura à parte, e muito menos como uma estrutura integrada, 
em idade tão tenra como a mencionada em nosso parágrafo 
anterior. Os bebês muito novos, como antes dissemos, possuem 
apenas rudimentos de ego e mesmo essa pequena porção que 
começou a sê destacar do resto do id ainda é praticamente 
indistinguível do mesmo. Não obstante, seja qual for a parte 
do ego que pode ser distinguida em crianças tão novas, cons
titui o local em que se desenvolve a ansiedade.

Freud acreditava também que a tendência ou capacida-. 
de do aparelho psíquico para reagir a uma afluência excessi
va de estímulos, da maneira acima descrita, isto é, pelo de
senvolvimento da ansiedade, persiste por toda a vida. Em 
outras palavras, uma situação traumática, no sentido especial 
que Freud dá à expressão, pode desenvolver-se em qualquer 
idade. Essas situações, é claro, desenvolver-se-ão piuito mais 
amiúde nos primeiros tempos de vida pela razão acima ex
posta, istp é, porque o ego ainda não se desenvolveu, pois 
quanto mais desenvolvido o ego, mais será ele capaz dé do
minar ou descarregar os estímulos produzidos, quer sejam es
tes de origem interna ou externa e, como o leitor por certo 
deve estar lembrado, a situação torna-se traumática e gera a 
ansiedade somente quando esses estímulos não podem ser ade
quadamente dominados ou descarregados.

Se Freud estava certo em sua afirmação de que o nasci
mento constitui o protótipo das situações traumáticas ulterio
res, então a experiência do nascimento é um exemplo de si
tuação traumática na infância, provocada por estímulos que 
são principalmente de origem externa. Em outros casos, os es
tímulos ofensivos decorrem principalmente dos impulsos, isto 
é, sua origem é interna, como no caso do exemplo do bebê 
cuja mãe não estava presente para lhe proporcionar a gratifi
cação que seu id reclamava e que somente ela podia prover.

Tanto quanto podemos saber, as situações traumáticas 
que surgem em consequência das exigências do id são as mais 
comuns e as mais importantes nos primórdios da vida. Freud 
também acreditava que essas situações surgem mais tarde na 
vida nos casos que classificou como neuroses de angústia 
“atuais” (ver Capítulo VIII) e que a ansiedade de que pade
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cem esses pacientes, deve-se de fato à afluência avassaladora 
de estímulos provenientes da energia do impulso sexual que 
não foi adequadamente liberada por causa de obstáculos ex
ternos.

Entretanto, essa determinada admissão de Freud tem re
lativamente pouca significação prática, já que hoje em dia 
praticamente não se faz o diagnóstico de neurose atual. Ou
tra aplicação do mesmo conceito básico adquiriu, porém, maior 
importância clínica, isto é, a admissão de que as chamadas 
neuroses traumáticas da vida adulta, como, por exemplo, as 
neuroses de guerra e o que se costumou chamar de choque 
traumático, são conseqüência de uma afluência avassaladora 
de estímulos externos que determina então, automaticamente, 
a ansiedade. CPpróprio Freud levantou essa possibilidade e 
muitos autores, subseqüentemente, pareceram admiti-la como 
verdadeira, ou pelo menos que Freud nela acreditava. Na rea
lidade, Freud (1926) expressou a opinião de que as neuroses 
traumáticas provavelmente não podiam surgir de forma tão 
simples, sem o que determinava a “participação das camadas 
mais profundas da personalidade”.

O conceito de Freud sobre as situações traumáticas e so
bre o desenvolvimento automático da ansiedade em situações 
traumáticas constitui o que podemos chamar a primeira parte 
de sua nova teoria da ansiedade. É a pane que mais se apro
xima de sua teoria anterior, conquanto difira substancialmente 
da anterior que se refere à forma de produção da ansiedade. 
O leitor deve estar lembrado que, de acordo com o ponto de 
vista anterior de Freud, a ansiedade decorria da transforma
ção da libido; mas, de acordo com seu ponto de vista poste
rior, desenvolvia-se em conseqüência de uma afluência avassa
ladora de estímulos que podiam ou não emanar dos impulsos.

Podemos agora resumir a primeira parte da nova teoria 
de Freud da seguinte maneira:

(1) A ansiedade desenvolve-se automaticamente, sempre 
que a psique é assaltada por uma afluência de estímulos de
masiadamente grande para ser dominada ou descarregada.

(2) Esses estímulos podem ser de origem externa ou in
terna; surgem, porém, mais freqüentemente do id, isto é, dos 
impulsos.
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(3) Quando a ansiedade se desenvolve automaticamente, 
de acordo com esse padrão, é uma situação traumática.

(4) O protótipo dessas situações traumáticas é o nasci
mento.

(5) A ansiedade automática é característica da infância, 
devido à debilidade e à imaturidade do ego àquela época da 
vida, mas também se manifesta na vida adulta nos casos da 
chamada neurose de angústia atual.

A segunda parte da nova teoria consiste em que, no de
correr do crescimento, a criança pequena aprende a antecipar 
o advento de uma situação traumática e a reagir à mesma com 
ansiedade antes que se torne traumática. A este tipo de an
siedade Freud chamou ansiedade de alarme. É produzida por 
uma situação de perigo ou pela antecipação do perigo, sua pro
dução é uma função do ego, e serve para mobilizar as forças 
sob o comando deste último para enfrentar ou para evitar a 
situação traumática iminente.

Para ilustrar o significado da expressão “situação de pe
rigo” Freud retornou ao exemplo do bebê que a mãe deixou 
sozinho. O leitor deve se lembrar de que se, enquanto só, a 
criança for assaltada por alguma necessidade para cuja gra
tificação requeira a presença da mãe, a situação se tornará 
traumática e a ansiedade se desenvolverá automaticamente. 
Freud argumentou que, depois de alcançar um certo estágio 
de desenvolvimento, o ego da criança reconheceria a existên
cia de uma relação entre a saída da mãe e o desenvolvimento- 
de um estado sumamente desagradável de ansiedade automa
ticamente induzida, que às vezes aparece depois que a mãe 
sai. Em outras palavras, o ego saberá que, se a mãe estiver 
presente, a ansiedade não se desenvolverá, ao passo que pode 
aparecer se ela for embora. Como resultado, o ègo passa a 
considerar a separação da mãe como uma “situação de peri
go”, sendo que o .perigo repousa no aparecimento de uma 
exigência imperiosa de gratificação por parte do id enquanto 
a mãe está ausente, com o conseqüente aparecimento de uma 
situação traumática.

Que faz o bebê em tal situação de perigo? Parte do que 
faz é familiar a qualquer um que tenha tido experiência com 
crianças. Através de várias expressões de ansiedade a criança 
procura impedir a mãe de sair ou fazê-la voltar se ela já saiu. 
Entretanto, Freud estava mais interessado no que ocorre in-
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trapsiquicamente no bebê do que nas diversas atividades do 
ego destinadas a modificar o ambiente exterior, por mais im
portantes que elas sejam. Sugeriu que numa situação de peri- 
g° o ego reage com ansiedade que ele próprio gera ativameme 
e propôs chamar essa situação, ansiedade de alarme, por s-í 
produzida pelo ego, como um sinal de perigo..
0  Mas façamos uma pequena pausa antes de continuar. Co

mo pode o ego produzir ativamente ansiedade, seja como 
advertência seja com qualquer outro propósito? A resposta a 
esta pergunta depende de recordarmos que o ego consta, afi
nal de contas, de um grupo de funções relacionadas. Acredi
tamos que em situação de perigo algumas dessas funções, co
mo, por exemplo, a percepção sensorial, a recordação e cer
tos tipos de processo do pensamento, se relacionam com o re
conhecimento do perigo, enquanto outras partes do ego, ou 
outras funções do ego, reagem ao perigo com aquilo que é sen
tido como ansiedade. Na verdade, podemos até supor, apoia
dos em nossa experiência clínica, que a percepção do perigo 
provavelmente determina uma fantasia da situação traumática, 
e esta fantasia é que provoca a ansiedade de alarme. Quer 
seja correta ou não essa suposição, podemos dizer que certas 
funções do ego são responsáveis pelo reconhecimento do pe
rigo e outras pela reação ao mesmo, com ansiedade.

Continuemos agora com a exposição de Freud sobre o 
que acontece quando o ego reconhece uma situação de peri
go e a ela reage produzindo uma ansiedade de alarme. É nes
te ponto que o princípio de prazer entra em cena. A ansieda
de de alarme é desagradável, tanto mais quanto mais intensa. 
Presumimos, naturalmente, que, de certa forma, a intensidade 
da ansiedade é proporcional à avaliação que o ego faz da gra
vidade ou da iminência do perigo, ou ambos. Assim, espera
mos que no caso de qualquer situação de perigo intenso, a 
ansiedade e o desprazer também serão intensos. O desprazer 
desencadeia, então, automaticamente, o que Freud chamou o 
“onipotente” princípio de prazer. É a atuação do princípio de 
prazer que então empresta ao ego a força necessária para do
minar o aparecimento ou a ação continuada de quaisquer im
pulsos do id que possam determinar uma situação de perigo. 
No exemplo do bebê abandonado pela mãe, esses impulsas 
podem se expressar, por exemplo, pelo desejo de ser amamen
tado e acariciado poi ela.
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Freud esboçou uma série de situações típicas de perigo, 
que podem ocorrer em seqüência na vida da criança. A pri
meira delas, cronologicamente, constitui a separação de uma 
pessoa que é importante para a criança como fonte de grati
ficação. A literatura psicanalítica refere-se a isto freqüente- 
mente como “perda do objeto”, ou como “perda do objeto 
amado”, conquanto na idade em que se percebe isto pela 
primeira vez como um perigo, a criança seja ainda muito nova 
para que se lhe possa atribuir uma emoção tão complexa co
mo o amor. A situação típica de perigo que se segue para a 
criança é a perda do amor de uma pessoa de' seu ambiente, 
da qual tenha de depender para sua gratificação. Em outras 
palavras, mesmo que a pessoa esteja presente, a criança po
de temer a perda de seu amor. A isto nos referimos como 
“perda do amor do objeto”. A situação típica de perigo, se
guinte, difere de um sexo para o outro. No caso do menino 
o perigo repousa na perda de seu pênis, o que, na literatura 
psicanalítica, é designado como castração. No caso da menina 
o perigo consiste em alguma lesão genital análoga. A última 
situação de perigo é a de culpa, ou desaprovação e pünição 
pelo superego.

Admitimos que o primeiro desses perigos é característico 
da fase mais primitiva do desenvolvimento do ego, talvez até 
a idade de um ano e meio, quando a ele se acrescenta o se
gundo, enquanto o terceiro não ocupa o primeiro plano senão 
à idade de dois e' meio a três anos, e o último, naturalmente, 
só se torna importante depois dos cinco ou seis anos, quando 
o superego já se formou. Todos esses perigos persistem incons
cientemente, pelo menos até certo ponto, por toda a vida — 
em pacientes neuróticos, de maneira excessiva — e a impor
tância relativa de cada perigo varia de pessoa para pessoa. No 
trabalho, clínico com um paciente, é evidentemente da maior 
importância prática saber qual é o perigo que o paciente mais 
teme inconscientemente.

Freud afirmou que a ansiedade é o problema central da 
enfermidade mental, e essa afirmativa é hoje aceita pela maio
ria de nós. Devemos, a propósito, recordar que nem sempre 
foi assim. Antes da publicação de The Problem of Anxiety 
a ênfase principal no pensamento psicanalítico a respeito das 
neuroses, tanto teórica quanto clinicamente, se concentrava 
nas vicissitudes da libido, particularmente nas fixações libidi-
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nais. Àquela época, como dissemos antes, acreditava-se que a 
ansiedade fosse libido que se houvesse transformado em con- 
seqüência de sua descarga inadequada. Era natural, portanto, 
que a libido ocupasse o primeiro plano nos debates teóricos e 
que a principal preocupação do clínico fosse desfazer as fi
xações e de modo geral assegurar uma descarga adequada da 
libido. Não se pretende com isto insinuar que remover fixa
ções seja menos importante hoje em dia do que o era ante
riormente. Apenas tendemos agora a considerar esses proble
mas, tanto clínica quanto teoricamente, tanto do ponto de vis
ta do ego quanto do id, em lugar de o fazer apenas do ponto 
de vista do id.

Devido à ênfase que a literatura psicanalítica atual con
centra totalmente na importância da ansiedade nos casos de 
enfermidade mental, pode-se facilmente perder de vista o fato 
de que a função que tem a ansiedade de possibilitar ao ego o 
controle ou a inibição dos desejos ou impulsos instintivos que 
lhe pareçam perigosos, é uma função indispensável ao desen
volvimento normal. Essa função da ansiedade não é, de modo 
nenhum, patológica em si mesma. Ao contrário, constitui par
te necessária à vida psíquica e ao crescimento. Sem ela, por 
exemplo, seria impossível qualquer espécie de educação, no 
sentido mais amplo da palavra. O indivíduo ficaria à mercê de 
cada impulso que surgisse em seu id e deveria procurar gra
tificá-los um de cada vez ou simultaneamente, a menos que o 
propósito de fazê-lo determinasse uma situação traumática em 
que o indivíduo fosse subjugado pela ansiedade.

Outro ponto digno de nota a respeito da ansiedacfe de alar
me é o seguinte: ela é, ou deveria ser, de muito menor intensi
dade do que a ansiedade que acompanha uma situação trau
mática. Em outras palavras, esse aviso que o ego aprende a dar 
no curso de seu 'desenvolvimento é menos intensamente desa
gradável do que a ansiedade que se poderia desenvolver, caso o 
aviso não fosse dado e se manifestasse uma situação traumá
tica. A ansiedade de alarme é uma ansiedade atenuada.

Recapitulemos agora esta segunda parte da nova teoria da 
ansiedade:

(1) Ao longo de seu desenvolvimento ó ego adquire a 
capacidade de produzir ansiedade quando surge uma situação 
de perigo (ameaça de uma situação traumática) e, mais tarde, 
em antecipação ao perigo.
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(2) Através da ação do princípio de prazer essa ansieda
de de alarme permite ao ego controlar ou inibir os impulsos do 
id, em uma situação de perigo.

(3) Existe um conjunto ou uma seqüência característica 
de situações de perigo na primeira e na última infância, que 
sobrevive como tal, inconscientemente, em maior ou menor grau, 
por toda a vida.

(4) A ansiedade de alarme é uma forma atenuada de an
siedade, que tem grande influência no desenvolvimento-normal, 
e é a forma de ansiedade característica das psiconeuroses.

Completamos agora nossa resposta à primeira pergunta 
feita à página 77. Trata-se da questão de explicar por que, 
embora o ego comece como uma parte do id, que é o servo das 
demais, ele se torna eventualmente, e até certo ponto, o seu 
senhor, com o passar do tempo. Desejamos agora nos dedicar a 
responder à segunda pergunta que fizemos à página 77, a saber, 
de que se vale o ego para dominar os impulsos do id quando 
consegue fazê-lo.

Deduzimos de nossa análise da ansiedade que, quando o 
ego se opõe à emergência de um impulso do id, assim o faz por 
julgar que a emergência daquele impulso criará uma situação de 
perigo. O ego, então, produz a ansiedade como um sinal de pe
rigo, conquista, assim, o auxílio do princípio de prazer, e é 
capaz de combater com êxito a emergência dos impulsos peri
gosos. Na terminologia psicanalítica, denominamos esse combate 
defesa ou atividade defensiva do ego. Nossa pergunta pode então 
ser formulada da seguinte maneira: “Que defesas pode o ego 
oferecer contra o id?”

A resposta a esta pergunta é muito simples, embora de na
tureza geral. Q ego pode utilizar qualquer coisa ao seu alcance 
que lhe sirva aos propósitos. Qualquer atitude do ego, qual
quer percepção, uma modificação na atenção, estímulo a outro 
impulso do id que seja mais seguro que o estímulo perigoso e 
que com ele possa competir, um esforço vigoroso para neutra
lizar a energia do impulso perigoso, a formação de identifica
ções, ou o exercício da fantasia podem ser utilizados, separada
mente ou em qualquer combinação, de maneira defensiva. Em 
uma palavra, o ego pode empregar, e realmente o faz, todos os 
processos da formação normal do ego e da função do ego para 
fins defensivos em qualquer momento dado.
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Além dessas atividades defensivas do ego, entretanto, em 
quê este utiliza processos que já nos são familiares em virtude 
de estudos anteriores, existem certos processos do ego que se 
referem principalmente às defesas do ego contra o id. A estes 
Anna Freud (1936) deu o nome de “mecanismos de defesa” 
e constituirão o objetivo central de nosso estudo seguinte sobre 
as defesas do ego.

Qualquer relação que pudéssemos fazer dos mecanismos de 
defesa seria necessariamente incompleta e sujeita a críticas, uma 
vez que ainda existem diferenças de opinião entre os analistas a 
respeito do que deveria ou não ser chamado mecanismo de 
defesa, em contraste com outros meios de que dispõe o ego para 
dominar os impulsos do id. O que faremos, portanto, é pro
curar definir e analisar determinados mecanismos de defesa 
geralmente reconhecidos como tal, comumente aceitos como de 
suma importância para o funcionamento mental.

O mecanismo que foi primeiro reconhecido e que tem sido 
mais extensamente comentado pela literatura psicanalítica é o 
que designamos como repressão (Freud, 1915b). A repressão 
consiste em uma atividade do ego que barra da consciência o 
impulso indesejável do id ou qualquer de seus derivados, sejam 
eles recordações, emoções, desejos ou fantasias de realização de 
desejos. No que diz respeito à vida consciente do indivíduo, são 
todos como se não existissem. Uma lembrança reprimida é uma 
lembrança esquecida do ponto de vista subjetivo do indivíduo 
em que se deu a repressão. Na verdade, podemos observar, de 
passagem, que não sabemos ao certo se existe outro tipo de 
esquecimento além da repressão.

O ato da repressão estabelece na mente uma oposição per
manente ou pelo menos prolongada entre o ego e o id no lugar 
exato da repressão. Acreditamos que, de um lado, o material 
reprimido continue a ser carregado com certa catexia de ener
gia impulsiva que exerce pressão constante para obter satis
fação, enquanto, de outro, o ego mantém a repressão por meio 
do dispêndio constante de uma porção de energia psíquica à 
sua disposição. Essa energia é chamada contracatexia, porque 
sua função é se opor à catexia de energia impulsiva com que 
está carregado o material reprimido.

O equilíbrio entre catexia e contracatexia nunca é um 
equilíbrio estaticamente fixo. É o resultado de um equilíbrio
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entre forças opostas e pode mudar a qualquer momento. En
quanto a contracatexia empregada pelo ego permanecer mais 
forte que a çatexia do material reprimido, este permanecerá re
primido. Se, entretanto, a contracatexia se enfraquecer, o mate
rial reprimido procurará emergir para a consciência e a ação. 
Isto é, a repressão começará a falhar, como dizemos, o que 
também acontecerá se aumentar a intensidade da catexia dos 
impulsos, sem que haja um aumento correspondente da contra
catexia.

Talvez valha a pena exemplificar essas possibilidades. As 
contracatexias exercidas pelo ego podem ser reduzidas de vários 
modos. Manifestam-se, aparentemente, por exemplo, em muitos 
estados tóxicos ou febris, entre os quais é muito conhecido o 
da intoxicação alcoólica. Uma pessoa pode demonstrar no com
portamento ou na sua fala aparentes, quando embriagada, ten
dências libidinais ou agressivas que ela própria desconhece 
quando sóbria, o que também é válido em relação a outros es
tados tóxicos. Uma redução comparável de contracatexia parece 
ocorrer freqüentemente durante o sono, como veremos no Ca
pítulo VII, e em conseqíiência desejos e lembranças reprimidos 
podem aparecer conscientemente em um sonho, de uma forma 
que seria inteiramente impossível no estado de vigília da pessoa.

Temos, ao contrário, boas razões para acreditar que, na 
puberdade, por exemplo, há um aumento na energia de que 
dispõe o id, de modo que a essa época da vida as repressões 
que foram bastante sólidas durante vários anos podem se des
fazer parcial ou completamente. Além disso, presumimos que a 
falta de gratificação tende a aumentar a força dos impulsos do 
id. Assim como um homem faminto comerá alimentos que habi
tualmente lhe repugnariam, assim também o indivíduo que foi 
severamente privado, por exemplo, de gratificação sexual, terá 
mais possibilidade de ver falharem suas repressões do que se 
não houvesse sido reprimido tanto tempo ou de forma tão rigo
rosa. Outro fator que provavelmente enfraquece as repressões, 
em virtude de aumentar a força dos impulsos do id, é a sedu
ção ou tentação.

Devemos assinalar também que, se uma repressão se enfra
quecer e estiver prestes a falhar, ou mesmo se falhar em certa 
proporção, isto não significa que a luta entre o ego e o id, por 
causa desses determinados impulsos, tenha necessariamente ter
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minado e que os impulsos, daí por diante, terão acesso relativa
mente direto e livre à consciência, bem como ao auxílio do ego 
em sua procura de gratificação. Este resultado é possível, natu
ralmente. Durante a transição da infância à idade adulta, por 
exemplo, é necessário, pelo menos em nossa sociedade, que 
muitas repressões sexuais sejam abolidas totalmente ou em 
parte, para que o ajustamento sexual adulto seja normal. Entre
tanto, muito comumente o resultado é outro. Tão logo o im
pulso do id começa a emergir para a consciência e a satisfação, 
o ego reage a essa emergência como a um novo perigo, e mais 
uma vez produz a ansiedade de alarme, mobilizando, assim, no
vas forças para uma defesa renovada contra o impulso indesejá
vel e perigoso. Se o esforço do ego for bem sucedido, uma de- 
fes adequada se restabelece seja pela repressão ou de qualquer 
outra maneira que, por sua vez, requer, para sua manutenção, 
novo dispêndio de energia contracatéxica pelo ego.

Com referência à possibilidade de alteração no equilíbrio 
entre o ego e o id que existe na repressão, devemos acrescentar 
que é possível (Freud, 1926) que exista algo parecido com a 
repressão de um desejo completamente vitorioso, digamos, que 
resulte no verdadeiro desaparecimento do desejo e na aboli
ção de sua energia catéxica, ou pelo menos no desvio completo 
de sua catexia para outros conteúdos mentais. Na prática não 
conhecemos um só exemplo de repressão tão idealmente com
pleta. De fato, em nosso trabalho clínico, lidamos principal
mente com casos nos quais a repressão foi claramente mal suce
dida, acarretando sintomas psiconeuróticos (ver Capítulo VIII). 
De qualquer forma, os únicos casos sobre os quais possuímos 
dados positivos são aqueles em que o material reprimido con
tinua a ser catexizado pela energia dos impulsos, que, em con- 
seqüência, deve ser combatida por uma contracatexia.

Há mais dois pontos que queremos esclarecer acerca do 
mecanismo da repressão. O primeiro é que todo o processo se 
desenvolve inconscientemente. Não é apenas o material repri
mido que é inconsciente, as atividades do ego que constituem a 
repressão também o são. Uma pessoa não se dá mais conta de 
esquecer algo. A única coisa de que tem consciência é o resul
tado final. Há, entretanto, uma atividade consciente que é, de 
certo modo, análoga à repressão. Na literatura psicanalítica 
esta atividade é comumente designada como supressão. Consiste
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na conhecida decisão de esquecer alguma coisa e não pensar 
mais nela. É muito provável que haja intermediários entre a 
supressão e a repressão, e é mesmo possível que não haja uma 
linha de demarcação nítida entre ambas. Porém, quando em
pregamos a palavra “repressão”, queremos dizer que a barreira 
de acesso à consciência e o desenvolvimento de uma contraca- 
texia durável ocorreram inconscientemente.

O segundo ponto é que,, quando algo é reprimido, não 
basta dizer que foi impedido à força de penetrar na cons
ciência. É igualmente importante compreender que o reprimido 
tornou-se funcionalmente separado do ego como um todo e 
passou, então, a ser parte do id.

Essa afirmação requer algum esclarecimento. Até agora 
em nosso estudo da repressão falamos de uma oposição ou 
conflito entre o ego, de um lado, e um impulso do id, de outro. 
Certamente não faria grande sentido dizer que a repressão 
transforma um impulso do id em uma parte do mesmo. O que 
devemos compreender a esse respeito é que as recordações, fan
tasias e emoções que sè associam intimamente ao impulso do 
id em questão, compreendem muitos elementos que constituíam 
parte do ego antes que ocorresse a repressão. Afinal de contas, 
antes da repressão, as funções do ego estavam a serviço desse 
determinado impulso do id, como o estavam de outros impulsos, 
de modo que os impulsos do id e as atividades do ego forma
vam mais propriamente um todo harmonioso do que duas partes 
em antagonismo. Quando ocorreu a repressão, o todo é que foi 
reprimido, e em consequência, algo foi realmente subtraído da 
organização do ego e acrescentado ao id. É fácil compreender, 
desde que se o conserve em mente, o fato de que a repressão em 
grau excessivo é prejudicial à integridade do ego. Percebemos, 
então, que cada repressão diminui realmente a extensão do ego 
e, portanto, torna-o menos eficiente que antes. Podemos acres
centar, como um método adicional, pelo qual a repressão reduz 
a eficiência Ou a “força” do ego, que cada repressão exige do 
ego mais um dispêndio de sua limitada reserva de energia, a 
fim de manter a necessária contracaíexia.

O segundo mecanismo de defesa que estudaremos é o que 
se denomina formação reativa. É um mecanismo por meio do 
qual uma de duas atitudes ambivalentes, por exemplo, o ódio, 
toma-se inconsciente, e assim permanece, por uma superacen-
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tuação da outra, que neste caso seria o amor. Assim o ódio 
parece ter sido substituído pelo amor, a crueldade pela genti
leza, a obstinação pela submissão, o prazer da sujeira pela or
dem e a limpeza, e assim por diante, e ainda assim a atitude 
desaparecida permanece inconscientemente.

A propósito, conquanto estej'amos mais habituados a pensar 
em formações reativas como as que mencionamos acima, que 
atuam no sentido de o indivíduo abandonar alguma forma de 
comportamento socialmente inaceitável por outro mais aceitá
vel pelos pais ou professores, o inverso também é perfeitamente 
possível, isto é, o ódio pode parecer uma formação reativa 
contra o amor, a obstinação em lugar da submissão, e assim por 
diante. O que é decisivo na determinação da natureza exata da 
formação reativa em cada caso particular é a resposta à per
gunta: “Que teme o ego como um perigo e, por conseguinte, 
contra ele reage com o sinal de ansiedade?” Se o ego, por 
alguma razão, teme o impulso de odiar, ou, mais precisamente, 
se teme os impulsos associados ao ódio, então a atuação do 
mecanismo de defesa de formação reativa deterá esses impulsos 
e os manterá sob controle, acentuando e fortalecendo a atitude 
de amor. Se é o amor que se teme, então ocorrerá o inverso.

Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver uma atitude de 
grande ternura e afeição pelos seres humanos ou pelos animais 
com o fim de controlar e conservar inconscientes os impulsos 
muito cruéis ou mesmo sádicos em relação a eles. Inversamente, 
pode acontecer, ao longo de um tratamento psiquiátrico ou ana
lítico, que a raiva inconsciente que o paciente sente em relação 
a seu terapeuta, seja principalmente motivada pela necessidade 
inconsciente de seu ego de se defender contra a emergência de 
sentimentos e fantasias de amor em relação ao terapeuta. Uma 
das conseqüência de conheceripos a atuação desse mecanismo ds 
defesa é que sempre que observamos uma atitude dessa espécie, 
seja ela irrealista ou excessiva, nos perguntamos se não estará 
assim tão exageradamente acentuada como uma defesa contra o 
seu oposto. Assim, seria de esperar que um pacifista ou um anti- 
vivisseccionista extremado, por exemplo, tivessem fantasias in
conscientes de crueldade e ódio que parecessem a seu ego espe
cialmente perigosas.

Acreditamos que a formação reativa produz-se inoonscien- 
temente, como dissemos anteriormente ser o caso da repressão, 
e como é, de fato, o caso da maior parte se não de todos os
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mecanismos de defesa do ego. Entretanto, também a este res
peito convém reconhecer os análogos da formação reativa que 
existem em nossa vida psíquica consciente. O que acontece in
conscientemente na formação reativa é pelo menos semelhante 
ao que ocorre conscientemente na mente do bajulador, do hipó
crita, ou mesmo, em certas circunstâncias, do bom anfitrião. 
Cada um'deles diz consigo mesmo: “Fingirei que gosto dessa 
pessoa, ainda que meus sentimentos verdadeiros ou profundos 
para com ela sejam diferentes, ou mesmo completamente pos
tos”. O que devemos evitar ,é confundir a semelhança com a 
identidade. Quando um processo dessa natureza ocorre cons
cientemente, significa um mero ajustamento temporário. A ver
dadeira formação reativa, por outro lado, altera profundamente 
tanto o ego quánto o id do indivíduo no qual ela ocorre, assim 
como o faz a repressão.

Antes de passarmos ao próximo mecanismo de defesa dese
jamos fazer uma observação final que servirá para ilustrar a 
complexidade e a inter-relação das atividades do ego em geral, 
bem como as dificuldades que se antepõem a qualquer tentativa 
de simplificar o estudo dos mecanismos de defesa do ego pelo 
fato de ser um tanto esquemático.

Consideremos o caso de uma criança de dois anos, cuja 
mãe dá à luz um irmão. Sabemos que uma das conseqüências 
inevitáveis de tal experiência por parte de uma criança de dois 
anos é que ela desejará livrar-se do bebê, que a seus olhos a 
está privando do amor e das atenções que quer obter da mãe. 
Esse desejo hostil contra o bebê é expresso pela criança, quer 
em palavras quer em ações, de maneira bastante evidente, po
dendo até resultar em sério perigo para o bebê. Entretanto, a 
criança logo descobre que sua hostilidade para com o irmão é 
muito mal acolhida pela mãe e, em conseqüência, o que geral
mente ocorre é que a criança se defenderá contra o apareci
mento desses impulsos hostis por ter medo de perder o amor da 
mãe. Pode ser que a defesa que seu ego emprega seja a repres
são. Neste caso acreditamos que os impulsos hostis e seus deri
vados sejam excluídos do ego, juntem-se ao id, e sejam bar
rados da consciência por uma contracatexia permanente.

Além do desaparecimento, da consciência da criança, dos 
impulsos hostis para com seu irmão, não é incomum obser
var-se um certo grau de amor para com o mesmo, que pode
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variar consideravelmente de intensidade, mas que podemos 
atribuir com segurança às atividades defensivas do ego e tam
bém, principalmente, à formação reativa. Parece que o ego 
empregoq dois mecanismos para se defender contra os impul
sos hostis do id, que o amedrontam, sendo ele naturalmente, 
a repressão e a formação reativa.

De fato, nossa experiência clínica revela que os mecanis
mos de defesa raramente são empregados de modo isolado ou 
mesmo aos pares. Ao contrário, muitos são usados em conjunto, 
embora, num ou noutro caso determinado, um ou dois meca
nismos sejam geralmente os mais importantes ou principais.

Mas o que foi dito não esgota as complicações inerentes 
aos casos como o do nosso exemplo. Podemos muito bem com
preender que, ao reprimir sua hostilidade, a criança reagiu 
como se a mãe lhe houvesse dito: “Eu não amarei você, se 
você odiar o bebê”. ' Sua resposta foi: “Eu não odeio o bebê, 
portanto, não preciso ter medo que você não me ame”. A ex
pressão “Eu não odeio o bebê” é a verbalização do que a 
repressão realizou. Para evitar a possibilidade de um mal
entendido, queremos abrir um parêntese para observar que não 
pretendemos inferir que tal conversa tenha realmente ocorrido 
entre a mãe e a criança. Conquanto as palavras propriamente 
nunca tenham sido pronunciadas, os pensamentos que elas ex
pressaram correspondem a coisas que aconteceram na realidade. 
Mas as palavras que empregamos até agora referem-sè unica
mente à repressão e, como o vimos, a formação reativa também 
fazia parte da defesa da criança. Por sua formação reativa a 
criança disse, com efeito, “Eu não odeio o bebê, eu o amo”. 
De onde veio esse “o amo”? Naturalmente, temos grande 
impressão de que possui valor defensivo interior, de que é 
muito mais difícil admitir sentimentos de ódio por alguém que 
dizemos amar, que por alguém por quem sentimos indiferença. 
Naturalmente, também, muitas mães não dirão apenas “Você 
não deve odiar o bebê”, mas também, muito explicitamente, 
“Você deve amar o bebê”, de modo que, para seus filhos, 
“amar o bebê” constitui logicamente uma garantia contra o 
medo de perder o amor da mãe. Mas a experiência analítica 
nos ensine, além disso, que, quando uma criança de dois anos 
“ama o bebê”, fá-lo de forma muito especial e significativa. 
Aíua como se ela mesma fosse a mãe, que imita em suas ações
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e atitudes para com o bebê. Em outras palavras, a criança 
inconscientemente se identifica com a mãe.

Somos, portanto, levados à conclusão inesperada de que o 
processo de identificação pode ser uma parte da formação rea
tiva ou talvez um prelúdio necessário a ela, e nos perguntamos 
se os mecanismos de defesa não poderiam ser de dois tipos, 
os elementares ou que não podem ser mais reduzidos, e os que 
podem ser reduzidos ao que poderíamos chamar mecanismos 
elementares. Esta é uma pergunta que ainda aguarda resposta 
definitiva. Em seu trabalho clássico sobre The Ego and the 
Mechanisms of Defense (O Ego e os Mecanismos de Defesa), 
Anna Freud (1936) referiu-se a uma sugestão feita por alguns 
autores de que a repressão é o mecanismo básico de defesa e 
que todos os outros mecanismos ou reforçam a repressão ou 
são chamados a atuar após o seu malogro. A própria Anna 
Freud propôs como implicação a importância de estudar é 
provavelmente de classificar os mecanismos de defesa em uma 
base genética ou evolutiva, isto é, começando pelos mecanismos 
de defesa mais primitivos, ou mesmo, talvez, pelos precursores 
dos mecanismos de defesa propriamente ditos, prosseguindo, 
passo a passo, até os mecanismos de defesa finais, relativamente 
muito desenvolvidos. É estranho que esta sugestão, que parece 
tão animadora, não tenha sido aproveitada até agora, pelo menos 
tanto quanto o podemos julgar, pela literatura especializada.

Entretanto, voltando por um momento à sugestão de que a 
repressão é o mecanismo de defesa e que todos os demais são, 
na melhor das hipóteses, auxiliares da repressão, devemos con
fessar nossa incapacidade para chegar a uma conclusão final 
sobre o assunto. A dificuldade deriva de nossa incapacidade 
para caracterizar ou descrever a repressão, exceto em termos 
de seu resultado. O resultado, naturalmente, é que algo foi 
“esquecido”, isto é, barrado da consciência. Também é verdade 
que no caso de qualquer outro mecanismo de defesa alguma 
coisa é barrada da consciência. Àinda não podemos afirmar 
com segurança, porém, se, no caso desses outros mecanismos 
de defesa, os pormenores do processo de barrar o acesso à 
consciência, bem como os pormenores do resultado final, sejam 
bastantes semelhantes aos pormenores correspondentes do meca
nismo que concordamos em designar pelo nome especial de 
repressão.



Continuemos, porém, a catalogar os mecanismos de defesa. 
A palavra isolamento tem sido empregada na literatura psica- 
nalítica para designar dois mecanismos de defesa que não são 
de todo semelhantes, embora sejam ambos característicos de 
pacientes com o tipo particular de sintoma neurótico que comu- 
mente chamamos obsessivo. O significado mais comum da pala
vra é um mecanismo que Freud originalmente chamou o isola
mento do sentimento, mas que poderia ser mais bem denomi
nado repressão do sentimento ou repressão da emoção. Nesses 
casos uma fantasia relacionada com um desejo ou uma lem
brança crucial do passado pode ter pronto acesso à consciência, 
mas a emoção, geralmente uma emoção dolorosa, que com ela 
deveria estar relacionada, não se torna consciente. Além do 
mais, esses pacientes geralmente conseguem deixar de sentir 
demasiada emoção de qualquer espécie. Naturalmente, esse 
processo de repressão da emoção começa por barrar da cons
ciência as emoções dolorosas ou apavorantes, isto é, ele atua 
claramente no interesse do princípio de prazer e em rpuitos 
casos não vai além disso. Entretanto, em alguns indivíduos 
pouco afortunados vai tão longe que, no fim, o indivíduo mal 
tem consciência de emoções de qualquer espécie e parece uma 
caricatura da equanimidade que os antigos filósofos apresen
taram como um ideal.

O outro significado do isolamento é um mecanismo muito 
mais raro que Freud analisou na parte de seu livro The Problem 
of Anxiety (O Problema da Ansiedade) (1926) que se referia 
à psicopatologia das obsessões. Trata-se de um processo in
consciente pelo qual um pensamento determinado é literalmente 
isolado dos pensamentos que o precederam e dos que o se
guem, por um breve período de vazio mental. Ao privar assim 
o pensamento isolado de qualquer conexão associativa na men
te, o ego tende a reduzir a possibilidade de sua reintrodução 
na consciência. O pensamento é considerado “intocável”.

Como dissemos, os dois tipos de isolamento são encontra
dos de forma característica, em associação a sintomas obsessivos. 
Outro mecanismo de defesa que se relaciona de maneira carac
terística a esses sintomas, é o mecanismo da anulação. Esta con
siste em uma ação que tem a finalidade de contestar ou anular 
o dano que, inconscientemente, o indivíduo em questão imagina 
que seus desejos possam causar, sejam eles desejos sexuais ou
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hostis. Por exemplo, uma criança cujos desejos hostis em relação 
a' um irmão menor causar-lhe-iam grande ansiedade caso se 
tornassem conscientes, pode sentir, ao contrário, um forte 
desejo, consciente, de salvar animais doentes ou feridos e de os 
tratar até recuperarem a saúde. Neste caso a criança, com seus 
esforços para curar, está inconscientemente anulando o dano 
que seus desejos hostis, em fantasia, poderiam causar a seu 
irmão.

Muitos casos de comportamento ritualista, tanto em crian
ças quanto em adultos, contêm elementos que se justificam 
nessa base, isto é, consciente ou inconscientemente destinam-se a 
anular o efeito de algum impulso do id que o ego considere pe
rigoso. Às vezes o significado do ritual é evidente e pode ser 
mesmo quase, se não totalmente, consciente para o próprio pa
ciente. Mas, em geral, o significado do mecanismo de anulação 
não é fácil de descobrir, porque foi distorcido e disfarçado, 
como no exemplo acima citado, antes que tivesse possibilidade 
de se tornar consciente. De uma coisa estamos certos, é que 
toda idéia de anulação é uma idéia mágica e presumivelmente 
tem sua origem nos primeiros anos da infância, quando as 
idéias mágicas dominam tanto nossa vida psíquica.

Outro importante mecanismo de defesa é o da negação. 
Anna Freud (1936) empregou esta palavra para se referir à 
negação de uma parte da realidade externa desagradável ou 
indesejável, quer por meio de uma fantasia de satisfação de de
sejos, quer pelo comportamento. Por exemplo, um menino pe
queno que tinha medo do pai poderia se gabar de ser ele pró
prio o homem mais forte do mundo e que acabava de ganhar o 
campeonato mundial dos pesos-pesados e poderia andar pela 
casa usando uma faixa simbólica de seu campeonato. Neste 
exemplo, o que o menino nega é seu próprio tamanho e a sua 
fraqueza em comparação ao pai. Esses fatos da realidade são 
rejeitados e substituídos por uma fantasia e um comportamento 
que gratificam o desejo do menino de ser fisicamente superior 
ao pai.

O termo “negação” parece ter sido empregado também por 
outros autores para designar uma atitude semelhante em relação 
aos dados de uma experiência interior, isto é, para com a reali
dade interna. No exemplo acima citado, poder-se-ia afirmar 
que o menino negava seu próprio medo. Esse emprego da pala-
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vra “negação” parece inconveniente, pois se a usarmos com 
essa acepção, ela se tornará muito semelhante ao conceito da 
supressão que definimos anteriormente, ou talvez faça com que 
ela seja principalmente um passo no caminho da repressão. O 
significado original de “negação” refere-se, antes, ao bloqueio de 
certas impressões sensoriais do mundo externo. Se o seu acesso 
à consciência não for efetivamente barrado, pelo menos que se 
lhes preste tão pouca atenção quanto possível e, assim, as conse- 
qüências dolorosas de sua presença serão parcialmente anuladas.

Outra confusão que surge às vezes em relação ao emprego 
da palavra “negação” nos debates sobre o problema da defesa, 
deve-se ao fato de que a verdadeira natureza da defesa reside 
em que algo seja negado, como é muitas vezes da natureza da 
defesa que algo seja barrado da consciência. O id diz “Sim” e o 
ego diz “Não” em toda atividade defensiva. Deduzir disto, en
tretanto, como alguns autores parecem ter feito, que o mecanis
mo específico que Anna Freud descreveu como a negação pela 
fantasia esteja envolvido na atividade de todo mecanismo de 
defesa, não parece muito justificado.

Podemos acrescentar que o mecanismo de defesa da nega
ção, ou está intimamente relacionado com certos aspectos da 
brincadeira e do devaneio, ou tem parte significativa nessas duas 
atividades por toda a vida. O conceito geral de atividades re
creativas como meio de evasão das preocupações e das frustra
ções de nossas vidas cotidianas é, evidentemente, muito seme
lhante à atividade da negação como mecanismo de defesa.

O próximo mecanismo que desejamos analisar é o que se 
denomina projeção. Trata-se de um mecanismo de defesa que 
faz com que o indivíduo atribua um desejo ou impulso seu a 
alguma outra pessoa, ou mesmo, a algum objeto não pessoal 
do mundo externo. Para dar grosso modo um exemplo patoló
gico do que acabamos de dizer, tomemos o doente mental que 
projetava seus impulsos violentos e, em conseqüência, pensava 
erroneamente estar em perigo de dano físico por parte dó 
F .B .I . ,  dos comunistas ou do vizinho, conforme o caso. Esse 
doente seria normalmente classificado na clínica como pade
cendo de uma psicose paranoide.

É importante registrar, no entanto, que embora a projeção 
desempenhe um papel tão importante nas psicoses paranoides, 
ela atua, também, nas mentes.de pessoas que não estão psiqui-
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camente enfermas. A experiência analítica demonstrou que mui
tas pessoas atribuem a outros seus próprios desejos e impulsos 
dos quais, por lhes serem inaceitáveis, procuraram inconscien
temente se livrar, por assim dizer, pelo mecanismo da projeção. 
É como se essas pessoas dissessem inconscientemente. “Não fui 
eu que tive um desejo tão mau ou perigoso: foi ele”. A análi
se desses indivíduos nos mostrou que os crimes e vícios que atri
buímos aos nossos inimigos em tempo de guerra, os preconceitos 
que demonstramos contra as pessoas estranhas, contra os estran
geiros, ou contra os que têm a cor da pele diferente da nossa, 
e muitas de nossas superstições e crenças religiosas, são amiúde 
total ou parcialmente decorrentes de uma projeção inconsciente 
de nossos próprios desejos e impulsos.

Podemos concluir desses exemplos que, se a projeção for 
usada em grande proporção na vida adulta, como um mecanis
mo de defesa, a percepção que tem o indivíduo da realidade 
externa será gravemente distorcida, ou, em outras palavras, a 
capacidade de seu ego para analisar a realidade será grandemen
te prejudicada. Somente um ego que abandone prontamente sua 
capacidade de analisar corretamente a realidade poderá permi
tir a si mesmo amplo emprego dessa defesa. A propósito, estas 
observações aplicam-se igualmente ao uso da negação como 
mecanismo de defesa na vida adulta.

A projeção, portanto, é um mecanismo de defesa que, nor- 
malmente, desempenha seu principal papel nos primórdios da 
vida. A criança muito pequena, naturalmente, atribui a outros, 
quer sejam pessoas, animais, ou mesmo objetos inanimados, os 
sentimentos e reações que ela própria experimenta, mesmo 
quando não está empenhada em uma luta defensiva contra seus 
próprios sentimentos e desejos, e a tendência a repudiar impul
sos, ou comportamentos indesejáveis, atribuindo-os a outros, é 
claramente evidente nos primeiros anos de vida. Acontece muitas 
vezes que, quando repreendida ou acusada de ter feito alguma 
coisa errada, diz que não foi ela; mas alguma outra criança, 
geralmente imaginária, que realmente o fez. Como adul
tos, inclinamos a considerar essa desculpa uma falsidade cons
ciente por parte da criança, mas os psicólogos de crianças nos 
asseguram que a criança muito pequena realmente admite sua 
projeção como a verdade e espera que os pais ou a ama tam
bém o façam.
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Creio que cabe aqui uma palavra final sobre a possível ori
gem do mecanismo da projeção. Stãrcke (1920), van Ophuij- 
sen (1920) e Arlow (1949) sugeriram que o modelo para o 
mecanismo psicológico de separar os pensamentos e desejos do 
indivíduo de sua própria vida psíquica e projetá-los em um 
mundo externo é -a experiência física da defecação, com a qual 
a criança se familiariza desde a mais tenra infância. Sabemos, 
através de observações psicanalíticas, que a criança pequena 
considera suas fezes parte de seu próprio corpo e, segundo pa
rece, quando a projeção é empregada como mecanismo de 
defesa, ela procura inconscientemente livrar-se de seus conteú
dos mentais indesejáveis como se fossem conteúdos intestinais.

Outro mecanismo de defesa é o que se diz voltar um impul
so instintivo contra si próprio ou, de maneira mais resumida, 
voltarse contra si próprio. Podemos dar uma idéia do que isto 
significa com um exemplo de comportamento infantil, já que a 
infância é um período em que esse mecanismo, como a projeção 
e a negação, é de fácil observação no comportamento aparente. 
Por exemplo, a criança que sente raiva da outra, mas que não 
ousa expressá-la contra seu objeto original, pode, em vez disso, 
bater, agredir ou ferir a si própria. Esse mecanismo, como a 
projeção, apesar de sua aparente estranheza, desempenha na 
vida psíquica, normal, um papel mais importante que comu- 
mente se lhe atribui. É freqüentemente acompanhado por uma 
identificação inconsciente com o objeto do impulso, contra cuja 
emergência o indivíduo está se defendendo. No caso acima, por 
exemplo, é como se a criança, ao bater em si própria, estivesse 
dizendo: “Eu sou ele, e é assim que vou bater nele!”

O leitor deve estar lembrado de que estudamos o processo 
de identificação, de forma bastante alentada no Capítulo III, 
quando o consideramos o fator mais importante para o desen
volvimento do ego. A identificação é freqüentemente empregada 
para fins de defesa, mas não há, no momento, um consenso ge
ral quanto a classificá-la como um mecanismo de defesa pro
priamente dito, ou talvez, mais corretamente, como uma tendên
cia geral do ego que é muitas vezes utilizada como meio de 
defesa. A este respeito podemos repetir o que afirmamos no iní
cio de nosso estudo sobre os mecanismos de defesa do ego, a 
saber, que o ego pode empregar, e emprega como defesa, qual
quer coisa a seu alcance que o ajude a diminuir ou a evitar o
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perigo decorrente das exigências de um impulso instintivo inde
sejável.

Quando o ego usa a identificação de modo defensivo, esta, 
muitas vezes, imita, inconscientemente, a ação física de comer 
ou deglutir. Isto significa que o indivíduo que usa, inconsciente
mente, o mecanismo de identificação, imagina que está comendo 
ou sendo comido pela pessoa com quem se identifica. Essa fan
tasia é o inverso da que se associa ao mecanismo da projeção, 
que, como o leitor deve se lembrar, tinha como modelo incons
ciente o ato da defecação.

Os termos introjeção e incorporação são também emprega
dos na literatura especializada para designar a fantasia incons
ciente de união com outra pessoa pela ingestão. Alguns autores 
procuraram diferenciar esses diversos termos, mas no uso co
mum são essencialmente sinônimos do termo identificação.

Queremos mencionar mais um mecanismo que ocupa posi
ção muito importante entre as atividades defensivas do ego, a 
saber, a regressão. Apesar, entretanto, de sua importância como 
defesa, a regressão, como a identificação, é provavelmente um 
mecanismo de significado mais amplo que os mecanismos de 
defesa propriamente ditos. Podemos afirmar que a tendência à 
regressão é uma característica fundamental de nossas vidas ins
tintivas e, sob esse aspecto, já a analisamos no Capítulo II. A im
portância da regressão instintiva como defesa reside em que, face 
a conflitos graves devidos, por exemplo, a desejos da fase fálica 
do desenvolvimento instintivo, esses desejos podem ser parcial 
ou totalmente abandonados, e o indivíduo pode retornar ou re
gredir às aspirações e aos desejos das fases prévias, anal e oral, 
e evitar, assim, a ansiedade que seria causada pela persistência 
dos desejos fálicos. Em alguns casos essa regressão instintiva, 
que, por falar nisso, é mais comumente parcial que completa, é 
suficiente para resolver o conflito entre o ego e o id em favor 
do primeiro, e, em conseqiiência, obtém-se um equilíbrio intra- 
psíquico relativamente estável devido ao fato de que os desejos 
impulsivos pré-fálicos foram substituídos de forma mais ou me
nos completa pelos fálicos. Em outros casos a regressão não 
consegue atingir sua finalidade defensiva e, em vez de um equi
líbrio relativamente estável, surge um conflito renovado, desta 
vez em um nível pré-fálico. Esses casos, em que houve um alto 
grau de regressão instintiva, sem efetuar a solução do conflito
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intrapsíquico, em favor do ego, em geral se encontram clinica
mente entre os casos mais graves de enfermidade mental.

Uma regressão dessa espécie na vida instintiva muitas ve
zes parece aliar-se a um certo grau de regressão também no 
funcionamento ou no desenvolvimento do ego. Quando seme
lhante regressão do funcionamento do ego constitui um traço 
predominante da vida psíquica de um indivíduo, que persiste até 
a vida adulta, deve quase sempre ser considerada patológica.

Assim, completamos a relação dos mecanismos de defesa 
que analisamos: repressão, formação reativa, isolamento do sen
timento, isolamento propriamente dito, anulação, negação, pro
jeção, voltar-se contra si próprio, identificação ou introjeção, e 
regressão. Todos atuam em maior ou menor proporção no de
senvolvimento e no funcionamento psíquico normal, bem como 
em vários estados psicopatológicos.

Aliado a eles, se bem que distinto deles, está o mecanismo 
mental que Freud (1905b) chamou de sublimação. Conforme 
sua concepção original, a sublimação era a contrapartida nor
mal dos mecanismos de defesa, sendo que, àquela época, con
sideravam-se esses últimos como primariamente associados a 
uma disfunção psíquica. Hoje deveríamos talvez dizer, de pre
ferência, que o termo sublimação expressa um certo aspecto do 
funcionamento normal do ego. Dissemos repetidas vezes, no 
Capítulo III e neste próprio, que o ego normalmente funciona de 
modo a conseguir o máximo grau de satisfação dos impulsos 
compatíveis com as limitações impostas pelo ambiente. A fim 
de ilustrar o conceito de sublimação tomaremos como exemplo 
o desejo infantil de brincar com fezes, que é, por certo, um deri
vativo dos impulsos. Em nossa cultura esse desejo é em geral 
fortemente contrariado pelos pais da criança pequena ou seus 
substitutos. Acontece então, muitas vezes, que a criança desiste 
de brincar com as fezes e, em vez disso, passa a fazer bolos de 
lama. Mais tarde, a modelagem em argila ou plasticina pode 
substituir o brinquedo com a lama e, em casos excepcionais, o 
indivíduo poderá se tornar na vida adulta um escultor amador 
ou mesmo profissional. A investigação psicanalítica indica que 
cada uma dessas atividades substitutas proporciona um certo 
grau de gratificação do impulso infantil, original, de brincar 
com fezes. Entretanto, em cada caso a atividade originalmente 
desejada modificou-se no sentido da aceitação e aprovação so-
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ciai. Além do mais, o impulso original, como tal, tornou-se 
inconsciente na mente do indivíduo dedicado a modelar ou 
esculpir em argila ou plasticina. Finalmente, na maior parte de 
tais atividades substitutas, o processo secundário tem papel de 
maior relevância que o tinha no desejo ou na atividade infantil, 
orginal. Naturalmente, esta última é menos evidente em um 
exemplo como o que escolhemos do que o seria no caso da 
pessoa que se tornasse um especialista em parasitas intestinais 
em vez de um escultor.

O que chamamos sublimação é uma atividade substituta 
dessa natureza que se adapta ao mesmo tempo às exigências 
do ambiente e proporciona uma certa gratificação inconsciente 
ao derivativo de um impulso infantil que fora repudiado em sua 
forma original. Em nossos exemplos, o brinquedo com bolos 
de lama, a modelagem, a escultura e o estudo de parasitas intes
tinais constituem sublimações do desejo de brincar com fezes. 
Podemos igualmente dizer que são todas manifestações, em dife
rentes níveis de idade, do funcionamento normal do ego, que 
atua no sentido de harmonizar e satisfazer as exigências do id e 
do ambiente, de natureza tão completa e eficaz quanto possível.
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Capítulo cinco

O APARELHO PSÍQUICO (conclusão)

Examinaremos, neste capítulo final sobre a chamada hipó
tese estrutural do aparelho psíquico, alguns aspectos da relação 
do indivíduo com pessoas de seu ambiente e também o tópico do 
desenvolvimento do superego. Como de costume, procuraremos 
desenvolver nosso estudo, partindo da situação que existe nos 
primórdios da vida e prosseguindo através do curso do desen
volvimento da criança até sua vida ulterior.

Freud foi o primeiro a nos fornecer um quadro claro da 
grande importância que tem, para nossa vida e desenvolvimen
to psíquicos, a relação com outras pessoas. A primeira delas é, 
naturalmente, a relação da criança com os pais, relação esta 
que, a princípio, na maior parte dos casos se restringe prin
cipalmente à mãe ou à sua substituta. Um pouco mais tarde 
surge a relação com os irmãos, ou outros companheiros próxi
mos, e o pai.

Freud assinalou que as pessoas às quais a criança se 
apega em seus primeiros anos ocupam uma posição central em 
sua vida psíquica que é singular no que concerne a sua influên
cia. Isto é exato, quer o apego da criança a essas pessoas seja 
por laços de amor, de ódio, ou ambos, sendo o último caso o 
mais comum. A importância dessas primeiras ligações deve 
decorrer, em parte, do fato de que tais relações iniciais influen
ciam o curso de desenvolvimento da criança, o que as relações 
posteriores não poderão realizar na mesma proporção, devido, 
exatamente, ao fato de serem posteriores. Decorre também, em 
parte, do fato de que em seus primeiros anos a criança é rela
tivamente indefesa durante um longo período de tempo. Em 
conseqüência desse desamparo prolongado, ela depende do seu 
ambiente para encontrar proteção, gratificação, e para o próprio 
processo de viver, por um período muito mais longo que qual
quer outro mamífero. Em outras palavras, os fatores biológicos 
têm, de per si, grande parte na determinação do significado,
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bem como do caráter de nossas relações interpessoais, visto que 
redundarão no que poderíamos chamar fetalização pós-parto 
prolongada, característica de nosso desenvolvimento como seres 
humanos.

Na literatura psicanalítica o termo “objeto” é empregado 
para designar pessoas ou coisas do ambiente externo que são 
psicologicamente significativas para a vida psíquica do indiví
duo, sejam tais “coisas” animadas ou inanimadas. Do mesmo 
modo a expressão “relações de objeto” refere-se à atitude e ao 
comportamento do indivíduo para com esses objetos. Por ques
tão de conveniência, empregaremos esses termos nos comentá
rios seguintes.

Nos estágios iniciais da vida, segundo o admitimos no Ca
pítulo III, a criança não percebe os objetos como tais e só 
gradativamente, ao longo dos primeiros meses de seu desenvol
vimento, aprende a distinguir sua própria pessoa dos objetos. 
Também afirmamos que, entre os objetos mais importantes da 
infância, se incluem as várias partes do próprio corpo da crian
ça, isto é, seus dedos, artelhos e boca. Todos eles são extrema
mente importantes como fontes de gratificação, razão pela qual 
admitimos que sejam altamente catexizados pela libido. Para 
sermos mais precisos, deveríamos dizer que os representantes 
psíquicos dessas partes do corpo da criança são altamente cate
xizados, já que não mais acreditamos, como certos analistas an
teriormente pensavam, que a libido seja como um hormônio 
que se pode transmitir a qualquer parte do corpo e lá se fixar. 
A esse estado de libido autodirigida Freud (1914) denominou 
de narcisismo, segundo a lenda grega do jovem Narciso, que se 
enamorou de si mesmo.

A posição atual do conceito de narcisismo na teoria psica
nalítica é, até certo ponto, insegura. Isto porque Freud desenvol
veu esse conceito antes de formular a teoria dualista dos instin
tos. Em conseqüência, o impulso sexual se adaptou ao conceito 
de narcisismo, e este último nunca foi explicitamente equiparado 
quer à teoria dualista dos instintos, quer à hipótese estrutural. 
Deveríamos considerar, por exemplo, que a energia autodirigida 
qué surge do impulso agressivo também esteja incluída no nar
cisismo? E ainda, que parte do aparelho psíquico se catexiza de 
energia impulsiva que é de natureza narcísica? São perguntas 
cuja resposta definitivamente ainda está por ser dada.
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Entretanto, apesar de não se ter atualizado ainda o conceito 
de narcisismo, ele permanece, por assim dizer, uma hipótese de 
trabalho útil e necessária à teoria psicanlítica. Em geral, em
prega-se o termo para indicar pelo menos três coisas algo dife
rentes, embora relacionadas, quando se o aplica a um adulto, a 
saber: (1) uma hipercatexia do eu, (2) uma hipocatexia dós 
objetos do ambiente e (3) uma relação patologicamente ima
tura com esses objetos. Quando se aplica o termo a uma criança, 
naturalmente, indica em geral o que consideramos como um es
tágio normal ou característico de desenvolvimento inicial. Vale
ria a pena acrescentar que Freud acreditava que a maior parte 
da libido permanecia narcísica, isto é, autodirigida, durante toda 
a vida. Refere-se a isto comumente como narcismo “moral” ou 
“sadio”. Ele considerava que estas forças libidinais que catexi- 
zavam os representantes psíquicos dos objetos do mundo exter
no mantinham a mesma relação com o corpo principal da libido 
narcísica que os pseudópodos de uma ameba com seu corpo. 
Isto quer dizer que a libido do objeto deriva da libido narcísica 
e a ela pede retornar se, mais tarde, por qualquer razão o 
objeto for abandonado.

Voltemos agora ao tópico do desenvolvimento das rela
ções de objeto. A atitude da criança para com os primeiros 
objetos de que se torna cônscia é por certo exclusivamente umá 
atitude egocêntrica. A princípio, a criança só se interessa pelas 
gratificações que o objeto proporciona, isto é, o aspecto do 
objeto que poderíamos chamar de realizador de necessidades. 
Presumivelmente, a princípio, o objeto só é catexizado quando o 
bebê começa a sentir alguma necessidade que pode ser satis
feita pelo objeto ou através dele e que, de outra forma, psiqui
camente inexiste para o bebê. Supomos que só gradativamente 
desenvolve-se uma relação contínua com o objeto, ou em ou
tras palavras uma catexia de objeto persistente, mesmo na au
sência de uma necessidade imediata que o objeto possa satis
fazer. Podemos expressar a mesma idéia em termos mais subje
tivos dizendo que só gradativamente a criança desenvolve inte
resse pelos objetos de seu ambiente, o qual persiste mesmo 
quando ela não está procurando prazer ou gratificação através 
dos mesmos. A princípio, por exemplo, a mãe só desperta o in
teresse do bebê quando ele tem fome ou dela necessita por al
guma razão; porém, mais tarde, na primeira e na última infân-
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cia, a mãe é psicologicamente importante de maneira contínua 
e não mais apenas ocasional.

Não estamos bem familiarizados com as maneiras precisas 
em que se desenvolve uma relação de objeto contínua, ou as 
fases por que passa, principalmente as fases iniciais. Um fato 
importante de mencionar é que os primeiros objetos são os que 
chamamos de objetos parciais. Com isto significamos, por exem
plo, que só depois de muito tempo a mãe existe para a criança 
como um objeto total. Antes disso, seu seio, ou a mamadeira, 
sua mão, seu rosto, etc., consistiam, cada um, objetos separa
dos na vida mental da criança, e pode bem ser que mesmo as
pectos diferentes do que fisicamente constitui um único objeto 
sejam também, para a criança, objetos distintos, e não unidos 
ou relacionados. Por exemplo, o rosto sorridente da mãe pode 
ser a princípio, para a criança, um objeto diferente de seu rosto 
zangado ou amuado, sua voz carinhosa um objeto diferente da 
voz que ralha, etc., e pode ser que somente depois de algum 
tempo esses dois rostos ou essas duas vozes sejam percebidos 
pela criança como um único objeto.

Acreditamos que só se desenvolve uma relação de objeto 
contínua na última parte do primeiro ano de vida. Uma das 
características importantes dessas primeiras relações de objeto 
é seu alto grau do que chamamos ambivalência. Quer dizer, sen
timentos de amor podem alternar em igual intensidade com sen
timentos de ódio, segundo as circunstâncias. Na verdade, não 
temos certeza sobre se podemos ou não considerar que as fan
tasias e os desejos destrutivos para com o objeto que, presumi
velmente, estão presentes ao fim do primeiro ano de vida, sejam 
intencionalmente hostis. Por certo, terminariam por destruir o 
objeto se pudessem se realizar, mas o desejo ou a fantasia de um 
bebê de engolir o seio ou a mãe é um antecessor primitivo tan
to do amor quanto do ódio. Não há dúvida, porém, que, por 
Volta do segundo ano de vida, a criança começa a experimen
tar sentimentos de raiva bem como de prazer para com o mesmo 
objeto.

Esta ambivalência precoce persiste normalmente, até certo 
ponto, por toda a vida, mas comumente é de proporção bem 
menor, mesmo na última infância, do que é dos dois aos cinco 
anos, e menor ainda na adolescência e na vida adulta. Por 
certo, a diminuição da ambivalência é amiúde mais aparente

114



que real. Os sentimentos conscientes pelo objeto refletem, mui
tas vezes, metade da ambivalência, enquanto a outra metade 
permanece inconsciente, embora esta tenha efeitos poderosos 
sobre a vida mental do indivíduo. Essa ambivalência persis
tente associa-se, amiúde, a graves conflitos e sintomas neuró
ticos, como seria de esperar.

Outra característica das primeiras relações de objeto é o 
fenômeno da identificação com o objeto. Este é um assunto que 
já analisamos no Capítulo III, em que assinalamos a grande 
importância da parte que desempenha a identificação nos com
plexos processos de desenvolvimento do ego. Conquanto exis
tam muitos motivos de identificação, afirmamos que qualquer 
relação de objeto acarreta uma tendência para se identificar ao 
objeto, isto é, para se tomar igual a ele e que, quanto mais 
primitiva a fase de desenvolvimento do ego, mais pronunciada 
a tendência para a identificação.

Podemos compreender, portanto, que as relações de obje
to, principalmente nos primeiros tempos de vida, desempe
nhem um papel de suma importância no desenvolvimento do 
ego, visto que, de certo modo, o ego, é em parte um precipita
do dessas relações. Além disso, tem-se assinalado nos últimos 
anos que as relações inadequadas ou insatisfatórias com os ob
jetos, isto é, com o ambiente externo dos primeiros dias de vida, 
podem impedir o desenvolvimento apropriado das funções do 
ego que esudamos no Capítulo IV: a prova da realidade e o 
domínio dos impulsos (Spitz, 1945; Beres e Obers, 1950). Pode 
assim, já no limiar da vida, estar preparado o terreno para as 
graves dificuldades psicológicas, quer da última infância, quer 
da vida adulta (Hartmann, 1953a).

Como afirmamos no Capítulo III, persiste inconscientemen
te em todos nós, por toda a vida, uma tendência a nos identi
ficarmos com objetos altamente catexizados, embora normal
mente não ocupe posição predominante nas relações de objeto 
das fases ulteriores da vida, que de maneira característica assu
me na primeira infância. Esta presistência inconsciente da ten
dência a se identificar com o objeto não é senão um exemplo 
de um atributo geral de muitas formas ou características primi
tivas do funcionamento mental que, conquanto ultrapassadas 
no que se refere à vida mental consciente, ainda assim sobre-
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vivem, sem que nos apercebamos de sua existência e atividade 
contínuas.

No entanto, se a identificação continua a desempenhar um 
papel dominante nas relações de objeto durante a vida adulta, 
acreditamos ser ela evidência de um desenvolvimento defeituoso 
do ego, o que constitui uma condição grave o bastante para que 
se a considere patológica. Os primeiros exemplos marcantes 
desse desenvolvimento defeituoso foram comunicados por Hele
ne Deutsch (1934), que os denominou personalidades “como 
se”. Tratava-se de pessoas cujas personalidades variavam, tal um 
camaleão, de acordo com suas relações de objeto. Se uma tal 
pessoa se enamorava de um intelectual, sua personalidade e seus 
interesses ajustavam-se ao tipo intelectual. Porém, se renuncia
va a essa relação, e se afeiçoava a um bandido, adaptava-se de 
maneira igualmente entusiástica a essa atitude e maneira de 
viver. Como se poderia esperar, de acordo com nossas conside
rações anteriores, Helene Deutsch verificou que as primeiras re
lações de objeto desses pacientes, isto é, suas relações corn;'os 
pais, haviam sido, de modo geral, anormais. Casos semelhantes 
de desenvolvimento interrompido ou impróprio do ego foram, 
desde então, relatados por outros autores, como, por exemplo,, 
Anna Freud (1945b).

As primeiras fases das relações de objeto que até aqui pro
curamos caracterizar são comumente designadas como relações 
de objeto pré-genitais, ou, às vezes, mais especificamente como 
relações de objeto anais ou orais. A propósito, o emprego habi
tual da palavra “pré-genital” neste sentido é incorreto. O ter
mo apropriado seria “pré-fálico”. De qualquer modo, na litera
tura psicanalítica, as relações de objeto da criança denominam- 
se, comumente, conforme a zona erógena que, no momento, es
teja desempenhando o papel mais importante na vida libidinal 
da criança.

Esta designação tem, é claro, lima significação principal
mente histórica. Freud estudou as fases do desenvolvimento libi
dinal antes de estudar os outros aspectos da vida mental nesses 
períodos primitivos, que foi ele, também, o primeiro a elucidar, 
de modo que era perfeitamente natural que os nomes das fases, 
do desenvolvimento libidinal fossem mais tarde utilizados para 
caracterizar todos os fenômenos daquele período da vida in
fantil. No tocante às relações de objeto, porém, o emprego da
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terminologia libidinal tem mais que apenas valor histórico; ser
ve para lembrar que, afinal, são os impulsos e talvez, princi
palmente, o impulso sexual, que procuram os objetos em pri
meiro lugar, pois é exclusivamente através dos objetos que se 
pode atingir uma descarga ou gratificação. A importância das 
relações de objeto é principalmente determinada pela existên
cia de nossas exigências instintivas, e a relação entre impulso e 
objeto é de importância fundamental durante toda a vida. Acen
tuamos este fato porque é algo que às vezes perdemos de vista 
em face de ligações mais recentes descobertas entre as relações 
de objeto e o desenvolvimento do ego.

Quando a criança tem de dois e meio a três anos e meio, 
inicia as relações que comumente se convertem nas relações de 
objeto mais intensas e decisivas de toda sua vida. Do ponto de 
vista dos impulsos, como o leitor deverá ter notado em nossos 
comentários do Capítulo II, a vida psíquica da criança passa, 
nesta idade, do nível anal para o nível fálico. Isto significa que, 
daí por diante, os desejos e impulsos principais ou mais intensos 
que a criança experimenta em relação aos objetos de sua vida 
instintiva serão impulsos fálicos. Não que a criança renuncie ra
pidamente ou de forma total aos desejos anais e orais que lhê 
dominaram a vida instintiva em idade ainda mais tenra; ao 
contrário, como o afirmamos no Capítulo II, esses desejos per
sistem por muito tempo na própria fase fálica. Contudo, duran
te essa fase desempenham um papel mais subordinado que pre
dominante.

A fase fálica é diferente das que a antecedem, quer no que 
diz respeito ao ego como aos impulsos. Quando se trata do 
ego, porém, as diferenças decorrem do desenvolvimento pro
gressivo das funções do ego que caracteriza toda a infância e, 
mais particularmente, os primeiros anos, enquanto as modifica
ções na vida instintiva, isto é, no id, da fase oral a anal e a 
fálica, devem-se, principalmente, segundo o cremos, às tendên
cias biológicas herdadas.

O ego da criança de três ou quatro anos é mais experiente, 
mais desenvolvido, mais integrado e, conseqüentemente, dife
rente sob muitos aspectos, do ego da criança de um ou dois 
anos. Essas diferenças se evidenciam no aspecto do funciona
mento do ego com que estamos mais preocupados no momento, 
isto é, nas características das relações de objeto da criança que
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se relacionam ao ego. Nessa idade a criança já não mais possui 
relações parciais de objeto, se seu desenvolvimento foi normal. 
Assim, por exemplo, as diversas partes do corpo da mãe, seus 
diferentes humores, e seus papéis contraditórios de mãe “boa” 
que satisfaz os desejos da criança e de mãe “má” que os frustra, 
são todos reconhecidos pela criança dessa idade como compon
do um objeto único chamado mãe. Além do mais, as relações 
de objeto da criança adquirem por esta época um alto grau de 
continuidade ou estabilidade. As catexias que visam a um ob
jeto persistem apesar da ausência temporária da necessidade 
desse objeto, o que não acontece nas fases primitivas do desen
volvimento do ego. Persistem, apesar mesmo da ausência pro
longada do próprio objeto. Ademais, à época em que a fase 
fálica está, pelo menos, quase em meio, a criança é capaz de 
distinguir muito claramente entre si própria (o eu) e o objeto, 
e de conceber os objetos como indivíduos iguais a ela, com os 
mesmos sentimentos e pensamentos. Este último processo, evi
dentemente, é de tal ordem, que se torna algo irreal, tanto por
que a criança crê que os animais e os brinquedos são iguais 
aos seres humanos, como porque os próprios pensamentos e 
impulsos da. criança podem ser projetados em outras pessoas 
da forma incorreta, como o vimos no Capítulo IV. Entretanto, 
o ponto principal que aqui desejamos estabelecer é que o desen
volvimento do ego da criança alcança tal nível à época da fase 
fálica, que são possíveis todas as relações de objeto que se 
comparem às da última infância ou da idade adulta, não obs
tante possam delas diferir sob todos os aspectos. A natureza do 
autoconhecimento e da percepção dos objetos de uma criança 
de quatro ou cinco anos são de tal ordem, que tornam possível 
a existência de sentimentos de ciúme, medo, e raiva por um 
rival, que contêm todas as características essenciais desses senti
mentos na vida ulterior.

As relações de objeto mais importantes na fase fálica são 
as que se agrupam sob o complexo de Êdipo. Realmente, o pe
ríodo de vida de cerca de dois anos e meio a seis anos é chama
do fase edipiana ou período edipiano tão freqüentemente 
quanto o é de fase ou estágio fálico. As relações de objeto 
que abrangem o complexo edipiano são da maior importância 
tanto para o desenvolvimento mental normal quanto para o 
patológico. Freud considerou os acontecimentos desta fase da
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vida como, de fato, cruciais (Freud, 1924a), e apesar de sa
bermos hoje que acontecimentos mais antigos podem ser deci
sivos para alguns indivíduos, de modo que os incidentes do 
período edipiano são menos importantes em suas vidas que os 
do período pré-edipiano ou pré-fálico, parece provável que as 
ocorrências do período edipiano tenham um significado crucial 
para a maior parte das pessoas e de enorme importância para 
quase todos.

Nossos conhecimentos acerca do complexo edipiano sur
giram da seguinte maneira. Freud cedo descobriu que, nas men
tes inconscientes de seus pacientes neuróticos, se manifestavam, 
metodicamente, fantasias de incesto com o genitor do sexo opos
to, aliadas ao ciúme e à raiva homicida contra o genitor do 
mesmo sexo. Em virtude da analogia entre essas fantasias e a 
lenda grega de Édipo, o qual, sem o saber, matou o pai e se 
casou com a mãe, Freud denominou essa constelação o com
plexo de Édipo (Freud, 1900). Ao longo dos primeiros dez ou 
quinze anos deste século, tornou-se evidente que o complexo 
edipiano não era uma característica apenas da vida mental in
consciente dos neuróticos, manifestando-se também ao contrá
rio em pessoas normais. A existência de tais desejos na infân
cia e os conflitos aos quais dão origem são, de fato, uma expe
riência comum a toda a humanidade. É verdade, como muitos 
antropólogos tomaram claro, que as culturas diferentes da 
possa apresentarão diferenças conseqüentes em relação à vida 
mental e aos conflitos da infância, mas a melhor evidência de 
que dispomos no momento indica a existência de impulsos in
cestuosos e parricidas e de conflitos circundantes em todas as 
culturas que conhecemos (Rheim, 1950).

Além de reconhecer que o complexo edipiano é universal, 
nossos conhecimentos sobre os desejos edipianos expandiram-se 
durante as duas primeiras décadas deste século, abrangendo o 
que, a princípio, era conhecido como desejos edipianos inver
sos ou negativos, isto é, fantasias de incesto com o genitor do 
mesmo sexo e desejos homicidas contra o do sexo oposto. Por 
sua vez, essa constelação de fantasias e emoções foi, a princí
pio, considerada excepcional; verificou-se que, ao contrário, 
era geral.

Esta é, pois, da maneira mais sumária, a explanação com
pleta do que compreendemos por complexo edipiano. É uma
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atitude dupla em relação aos dois genitores: de um lado, o 
desejo de eliminar o pai odiado de forma ciumenta e até de 
lhe tomar o lugar em uma relação sensual com a mãe; de outro 
lado, o desejo de eliminar a mãe, também odiada com ciúmes, 
e de lhe tomar o lugar junto ao^pai.

Vejamos se podemos dar um significado mais real a esta 
formulação extremamente condensada, procurando delinear o 
desenvolvimento típico do complexo edipiano de maneira es
quemática. Mas, antes de começar, queremos fazer uma pequena 
advertência. O fato isolado mais importante a se ter em mente a 
respeito do complexo edipiano é a força e a intensidade dos sen
timentos envolvidos. É um verdadeiro caso de amor. Para muitas 
pessoas é o caso mais ardoroso de toda sua vida, mas é de 
qualquer modo tão ardoroso quanto qualquer outro que o indi
víduo possa vir a experimentar. A descrição seguinte não pode
rá nem de leve dar uma idéia ao leitor do que terá de conservar 
em mente, quando dele tomar conhecimento: a intensidade da 
tempestade de paixões de amor e ódio, de desejo e ciúme, de 
fúria e medo que ruge dentro da criança. Isto é o que queremos 
dizer quando procuramos descrever o complexo edipiano.

No começo do período edipiano a criança, menino ou 
menina, habitualmente mantém com a mãe sua relação de obje
to mais forte. Com isto queremos dizer que os representantes 
psíquicos se catexizam mais firmemente que quaisquer outros, 
exceto os do próprio eu da criança, e principalmente seu corpo. 
Como veremos mais adiante, esta é uma exceção importante. 
O primeiro passo definido para a fase edipiana é, pois, o mesmo 
em ambos os sexos, tanto quanto o sabemos, e consiste em uma 
expansão ou extensão já existente com a mãe, de modo a incluir 
a gratificação dos desejos genitais que despertam na criança. Ao 
mesmo tempo, desenvolve-se o desejo de possuir com exclusi
vidade seu amor e admiração, o que, presumivelmente, se rela
ciona ao desejo de ser grande e “ser papai”, “fazer o que papai 
faz” com a mãe. Aquilo que “papai faz”, a criança dessa idade, 
como é natural, não pode compreender claramente. Entretanto, 
por suas próprias reações físicas, sejam quais forem as possibi
lidades que possa ter tido de observar os pais, deve relacionar 
esses desejos com as sensações excitantes em seus genitais e, no 
caso de um menino, com a sensação e o fenômeno de ereção. 
Como Freud descobriu muito cedo, em seu trabalho clínico com
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pacientes neuróticos, a criança pode criar uma ou várias fanta
sias diferentes a respeito das atividades sexuais de seus pais, 
que ela deseja repetir com a mãe. Por exemplo, pode chegar à 
conclusão de que vão ao banheiro juntos, que olham para os 
genitais um do outro, que os levam mutuamente à boca ou os 
manuseiam juntos, na cama. Essas conjecturas ou fantasias da 
criança, como se pode ver, em geral se relacionam tanto com 
as experiências agradáveis da criança com adultos, com as quais 
se familiariza no começo da fase edipiana, como com suas pró
prias atividades auto-eróticas. Não pode haver dúvida, além 
disso, de que, à medida que se vão passando os meses e os 
anos, as fantasias sexuais da criança crescem com sua expe
riência e seus conhecimentos. Devemos, também, acrescentar 
que o desejo de dar bebês à mãe, como fez o pai, é um dos 
desejos edipianos mais importantes, e que as teorias sexuais 
desse período relacionam-se grandemente com o problema de 
como se faz isso, e de como saem os bebês quando são feitos.

Paralelamente aos anelos sexuais pela mãe e ao desejo de 
ser o único objeto de seu amor, existem os desejos pela aniqui
lação ou desaparecimento de quaisquer rivais, que são, em geral, 
o pai e os irmãos. A rivalidade entre irmãos tem reconhecida
mente mais dê uma origem, mas a principal é seguramente o 
desejo da posse exclusiva do genitor.

Esses desejos ciumentos e homicidas despertam na criança 
conflitos graves de dupla natureza. A primeira é o medo eviden
te do revide, principalmente de parte do genitor que, para a 
criança desta idade, parece ser verdadeiramente onipotente. 
A segunda é que esses desejos se chocam com os sentimentos de 
amor e admiração, e, muito freqüentermente, também com os 
sentimentos de anelo e dependência em relação ao genitor ou 
ao irmão mais velho, e com. o medo da desaprovação paterna 
pelo seu desejo de destruir um irmão mais novo. Em outras pala
vras, a criança teme tanto a retaliação quanto a perda do amor 
em consequência de seus desejos ciumentos.

Neste ponto, parece-nos conveniente considerar separada
mente a evolução do complexo edipiano na menina e no meni
no. Começaremos com o último.

A experiência das análises de numerosos adultos e crianças, 
bem como o testemunho da antropologia, dos mitos religiosos e 
populares, das criações artísticas, e de várias outras fontes, re-
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velou que a retaliação que o menino pequeno teme copio conse- 
qüência de seus desejos edipianos pela mãe, é a perda de seu 
próprio pênis. Isto é o que a literatura psicanalítica define pelo 
termo castração. A comprovação de por que deve ser especial
mente o medo do menino, seja qual for o ambiente individual 
ou cultural de sua-infância, tem sido apresentada ou formulada 
de maneira diversa, por diferentes autores, não cabendo aqui 
maiores considerações a respeito. Para o objetivo que nos propo
mos basta saber que o fato é esse.

A observação por parte da criança de que há, de fato, pes
soas reais que não possuem pênis, isto é, meninas ou mulheres, 
convence-a de que sua própria castração é uma verdadeira pos
sibilidade; então, o medo de perder o órgão sexual que tanto 
preza, precipita um intenso conflito entre seus desejos edipianos. 
Este conflito, eventualmente, levará ao repúdio dos desejos 
edipianos que, em parte, são abandonados e em parte reprimi
dos, quer dizer, são banidos para os recessos mais inacessíveis 
do psiquismo ineonciente da criança.

A situação se complica pelo fato de que o menino também 
é incitado por uma raiva ciumenta contra a mãe, por haver a 
mesma rejeitado o seu desejo de possuir com exclusividade seus 
carinhos e seu corpo, o que reforça ou desperta o desejo de 
livrar-se dela (matá-la) e de ser amado pelo pai, em seu lugar. 
Como isto também provoca o medo da castração, depois que 
descobre que ser mulher é carecer de pênis, esses desejos con
sequentemente terão de ser reprimidos.

Vemós assim que tanto os desejos masculinos quanto os fe
mininos, do período edipiafto, despertam a ansiedade de castra
ção; e como o menino não está, realmente, maduro quer física 
quer sexualmente, só poderá resolver os conflitos provocados 
por seus desejos se renunciar aos mesmos ou os controlar por 
vários mecanismos de defesa e outras atividades defensivas do 
ego.

No caso da menina, a situação é um pouco mais complica
da. Seu desejo de personificar o homem junto à mãe não se 
fundamenta no medo da castração, já que, para começar, ela 
não tem um pênis. Sente-se fracassada ao se convencer de que 
não está assim equipada, observação esta que acarreta profun
dos sentimentos de vergonha, inferioridade, ciúme (a inveja do 
pênis), e raiva contra a mãe por ter permitido que ela nascesse
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sem pênis. Em sua ira e desespero’ volta-se normalmente para o 
pai como principal objeto de seu amor, e junto ao qual espera 
tomar o lugar da mãe. Quando estes desejos também são frus
trados, como no curso habitual dos acontecimentos há de ocor
rer, a menina pequena pode novamente voltar a seu primeiro 
apego à mãe, e permanecer presa em seu comportamento psicos- 
sexual pela vida afora ao desejo de possuir um pénis e ser um 
homem. O que, porém, ocorrerá mais normalmente, é que a 
menina, ao ver rejeitado seu desejo de ser o único objeto sexual 
do pai, é compelida a reprimir e a renunciar a seus desejos edi- 
pianos. No caso da menina, o que corresponde à ansiedade de 
castração, que é uma determinante tão grandemente poderosa 
do destino dos desejos edipianos do menino, é, em primeiro lu
gar, a mortificação e o ciúme, que são designados pelo termo 
“inveja do pênis”, e, em segundo lugar, o medo da lesão genital 
decorrente do desejo de ser penetrada e fecundada pelo pai.

O leitor deve compreender que esta apresentação altamente 
condensada dos fundamentos do complexo edipiano é tam
bém bastante esquemática. Na realidade, a vida mental de 
cada criança durante esse período é, para ela, algo de único e 
especial, e é profundamente influenciada tanto pelas experiên
cias dos dois primeiros anos de vida, que precedem o período 
edipiano, quanto pelos acontecimentos do próprio período edi
piano. Pode-se, por exemplo, imaginar como seriam graves as 
conseqüências decorrentes da doença, da ausência ou da morte 
de um genitor ou irmão, do nascimento de um novo irmão, da 
observação das relações sexuais dos pais ou de outros adultos, 
ou da sedução sexual da criança por um adulto ou por uma 
criança mais velha, se qualquer desses fatos ocorresse no pe
ríodo edipiano.

Além desses fatores ambientais, achamos provável que as 
crianças variem quanto a capacidades ou predisposições cons
titucionais. Freud (1937) mencionou as variações que podem 
ocorrer nos dons instintivos, por exemplo na tendência à bis- 
sexualidade, isto é, predisposição do menino para a feminili
dade, e da menina para ã masculinidade. Postulou, e com ele 
concorda a maioria dos analistas, que certo grau de bissexua- 
lidade manifesta-se normalmente na esfera psíquica, em todo 
ser humano. Este é realmente o corolário do fato de que o 
complexo edipiano normalmente inclui fantasias de união se
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xual com ambos os pais. £ claro, porém, que as variações de 
força relativa dos componentes masculinos e femininos do im
pulso sexual podem influenciar consideravelmente a intensida
de relativa dos diversos desejos edipianos.

Por exemplo, uma tendência., constitucional exagerada pa
ra a feminilidade deveria favorecer o desenvolvimento de uma 
constelação edipiana na qual o desejo de tomar o lugar da mãe 
em união sexual com o pai fosse mais intenso que o desejo 
de tomar o lugar do pai junto à mãe. O inverso pode, natu
ralmente, ser verdadeiro, no caso de uma tendência constitu-v 
cional exagerada para a masculinidade em uma menina. Se 
realmente tal acontecer, em qualquer caso determinado de
penderá, aaturalmente, da maior ou menor proporção em que 
a tendência constitucional seja favorecida ou antagonizada por 
fatores ambientais. Além disso, qual será a importância rela
tiva da constituição ou do ambiente, é algo que, no momento, 
não temos meio de estimar satisfatoriamente. Na realidade, em 
nosso trabalho clínico, via de regra, ignoramos os fatores cons
titucionais e, portanto, tendemos a perder de vista a possibili
dade de serem eles mais importantes que os fatores ambien
tais, geralmente mais evidentes e, portanto, mais impressio
nantes.

Há pelo menos um outro aspecto importante da fase edi
piana que ainda não mencionamos e que não deveria ser des
prezado. Trata-se da masturbação genital que, geralmente, 
constitui a atividade sexual da criança durante esse período de 
sua vida. Tanto a atividade masturbatória quanto as fantasias 
que a acompanham substituem em grande parte a expressão 
direta dos impulsos sexuais e agressivos que a criança sente 
em relação aos pais. Se essa substituição da fantasia e da es
timulação auto-erótica por ações concretas para com pessoas 
reais será, com o correr do tempo, mais benéfica ou mais pre
judicial para a criança, dependerá em parte dos padrões de 
valores que se escolher, mas de qualquer maneira a questão 
nos parece ociosa. A substituição é inevitável, porque, em úl
tima análise, é imposta à criança pela própria imaturidade 
biológica.

Com o término da fase edipiana, a masturbação genital é 
geralmente abandonada, ou bastante diminuída, e não reapa
rece até a puberdade. As fantasias cdipianas originais são re
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primidas, mas versões disfarçadas das mesmas subsistem na 
consciência, como os devaneios familiares da infância, e con
tinuam a exercer uma influência importante em quase todos os 
aspectos da vida mental: sobre as formas e objetos da sexua
lidade adulta; sobre a atividade criadora, artística, vocacional 
e outras atividades sublimadas; sobre a formação do caráter; 
e sobre quaisquer sintomas neuróticos que se possam manifes
tar no indivíduo.

Este, entretanto, não é o único meio pelo qual o comple
xo edipiano influencia a vida futura do indivíduo. Tem, ainda* 
uma consequência específica que é de enorme importância na 
vida mental subseqüente e que agora pretendemos analisar. 
Essa conseqüência é a formação do superego, a terceira no 
grupo de funções mentais que Freud pressupunha em sua cha
mada hipótese estrutural do aparelho psíquico.

Como dissemos no Capítulo III, o superego corresponde, 
de modo geral, ao que comumente chamamos de consciência. 
Compreende as funções morais da personalidade, as quais in
cluem (1) a aprovação ou desaprovação de ações e desejos 
baseados na retidão, (2) a auto-observação crítica, (3) a au- 
topunição, (4) a exigência de reparação ou arrependimento 
por haver agido mal, e (5) auto-elogio ou auto-estima como 
recompensa por pensamentos e ações virtuosas ou recomen
dáveis. Contrariamente ao significado comum da “consciên
cia”, entretanto, somos de opinião que as funções do superego 
são, muitas vezes, em grande parte ou totalmente inconscien
tes. É verdade, como o disse Freud (1933), que enquanto, 
de um lado, a psicanálise revelou que os seres humanos são 
menos morais do que acreditavam ser, ao demonstrar a exis
tência de desejos inconscientes em cada indivíduo que ele cons
cientemente repudia e nega, demonstrou, por outro lado, que 
existem exigências morais e proibições mais numerosas e rigo
rosas em cada um de nós do que o imaginamos.

Voltando ao tópico da origem do superego, é hoje con
senso bastante geral que seus mais remotos primórdios, ou tal
vez fosse melhor dizer, seus precursores, existem na fase pré- 
fálica ou pré-edipiana. As exigências e proibições morais de 
pais, amas, governantas e professores que podem atuar como 
substitutos dos pais, começam muito cedo a influenciar a vida 
mental da criança. Sua influência torna-se certamente eviden-
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te ao fim do primeiro ano de vida. Podemos mencionar, de 
passagem, que as exigências morais desse período mais remo
to são até simples, se as julgarmos de acordo com nossos pa
drões adultos. Entre as mais importantes incluem-se as que se 
relacionam aos hábitos de higiene. Ferenczi referiu-se a esses 
precursores do superego como “moralidade do esfíncter”.

Na fase pré-edipiana, entretanto, a criança trata as exi
gências morais que se lhe fazem como parte do seu ambiente. 
Se a mãe, ou algum outro árbitro moral, está presente e a 
criança deseja agradá-la, evitará a transgressão. Se estiver so
zinha, ou zangada com a mãe, ela a desagradará ou procede
rá como bem entender, sendo apenas dominada pelo medo da 
punição. No decorrer da própria fase edipiana, as coisas co
meçam a mudar a esse respeito e, por volta dos cinco ou seis 
anos, a moralidade passa a ser uma questão íntima. É aí, acre
ditamos, que a criança-começa a sentir pela primeira vez qu: 
os padrões morais e a exigência de que o mau procedimento 
deve ser punido, suscitar arrependimento e corrigido, vêm de 
dentro de si própria e não de outra pessoa a quem deve obe
decer. Além disso cremos que não é senão aos nove ou dez 
anos de idade que esse processo de internalização se torna bas
tante estável para ser absolutamente permanente, mesmo que, 
de maneira normal, ainda esteja sujeito a ampliações e modifi
cações durante toda a adolescência e, talvez, até certo ponto, 
na idade adulta.

O que acontece para produzir tão decisivamente esta in
ternalização? Tanto quanto sabemos, à medida que abandona 
e reprime ou de qualquer forma repudia os desejos incestuo
sos e homicidas que constituem o complexo edipiano, as rela
ções da criança com os objetos desses desejos transformam-se, 
em grande parte, em identificações com os mesmos. Em vez 
de amar e odiar os pais, que, segundo crê, se oporiam a esses 
desejos e os puniriam, ela se torna igual a eles no repúdio a 
seus desejos. Assim o núcleo original das proibições do supe
rego é constituído pela exigência de que o indivíduo repudie 
os desejos incestuosos e hostis que compunham o seu comple
xo edipiano. Além disso, essa exigência persiste pela vida afo
ra, de forma inconsciente, é claro, como a essência do super
ego.
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Vemos, portanto, que o superego tem uma relação espe
cialmente íntima com o complexo edipiano, que se forma em 
conseqü.ência das identificações com os aspectos morais e proi
bitivos dos pais, identificações essas que surgem na mente da 
criança durante o processo de dissolução ou término do com
plexo edipiano. O superego, podemos afirmar, consiste origi
nalmente nas imagens internalizadas dos aspectos morais dos 
pais na fase fálica ou edipiana.

Examinemos agora, mais minuciosamente, certos aspectos 
desse processo de identificação. Ao fazê-lo, devemos ter em 
mente que a função principal do ego, ao tempo em que ocor
rem as identificações em questão, consiste na luta defensiva 
contra os esforços edipianos. Compreendemos que a ansieda
de de castração do menino e seus equivalentes na menina é 
que, principalmente, constituem o medo que motiva essa luta, 
e que a própria luta ocupa o centro do palco em que se de
senrola a vida psíquica da criança, nessa idade. Tudo mais é 
parte dela, consequência dela ou está a ela subordinado.

Do ponto de vista do ego, o estabelecimento das identifi
cações que formam o superego é um grande auxílio a seus 
esforços defensivos contra os impulsos do id que ele luta para 
dominar. Significa que as proibições paternas se instalaram 
permanentemente dentro da mente, de onde podem vigiar o id. 
É como se, ao se identificar assim com os pais, a criança pu
desse se assegurar de que eles estão sempre presentes, a fim 
de que, toda vez que um impulso do id ameaçasse se impor, 
os pais estivessem à mão, prontos para reclamar o cumprimen
to de sua exigência de que o impulso fosse repudiado.

Verificamos, assim, que as identificações do superego são 
uma vantagem para o ego, do ponto de vista da defesa. De 
fato, poderíamos ir mais longe e afirmar que eles constituem 
um apoio indispensável para o ego sob esse aspecto. Porém, 
do ponto de vista da independência do ego e de sua liberda
de para gozar da gratificação instintiva, as identificações do 
superego são uma grande desvantagem. A partir da época da 
formação do superego, o ego perde grande parte de sua liber
dade de ação e permanece sempre, desde então, sujeito ao do
mínio do superego. O ego adquiriu não apenas um aliado no 
superego, mas um senhor. Daí por diante, as exigências do 
superego acrescem-se às do id e às ambientais, às quais o ego
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tem de se submeter e entre as quais tem de mediar. O ego é 
capaz de participar do poder dos pais ao se identificar com 
eles, mas, à custa, porém, de uma submissão aos mesmos, 
mais ou menos permanentemente.

Freud (1923) fez duas outras observações referentes à 
formação dessas identificações, que agora convém mencionar. 
A primeira dessas observações consiste em que a criança su
porta as proibições dos pais, em grande parte, como.ordens ou 
admoestações verbais. Em conseqüência, o superego possui 
uma relação muito íntima com as lembranças auditivas e, em 
particular, com as lembranças da palavra falada. Uma certa 
percepção intuitiva desse fato é provavelmente a responsável 
pela expressão comüm de linguagem que se refere à “voz da 
consciência”. Em estados de regressão psicológica, tais como 
os sonhos (Isakower, 1954) e certos tipos de enfermidade 
mental grave (Freud, 1923), o funcionamento do superego é 
percebido sob a forma de palavras faladas que o indivíduo 
sente provirem de uma fonte exterior, tal como o fizeram as 
ordens de seus pais quando era pequeno. Não se deve supor, 
entretanto, que o superego se relacione exclusivamente com as 
percepções e lembranças auditivas; lembranças de outras per
cepções sensoriais, tais como as visuais e as tácteis, também 
se lhe relacionam. Por exemplo, um paciente, que estava mui
to atemorizado por suas próprias fantasias hostis, no auge de 
uma crise de ansiédade aguda sentia seu rosto ser esbofeteado 
sempre que pensava em ficar zangado. Nesse caso a atividade 
do superego era suportada como uma punição física que o pa
ciente sentia provir de outra pessoa, assim como acontecera 
quando os pais o puniram na época de sua infância.

A segunda observação de Freud (1923) foi que, em gran
de parte, as imagens dos pais introjetadas para formar o su
perego são as dos superegos dos pais. Isto é, em geral aconte
ce que os pais, ao educar os filhos, tendem a discipliná-los tal 
qual o foram por seus próprios pais durante a infância. Suas 
exigências morais, particulares, adquiridas na infância, eles as 
aplicam aos filhos, cujos superegos, em conseqüência, refletem 
ou se assemelham aos superegos dos pais. Esta característica 
tem uma conseqüência social importante, como Freud (1923) 
salientou. Acarreta a perpetuação do código moral de uma 
sociedade e é, em parte, responsável pelo conservadorismo e



pela relutância em mudar demonstradas pelas estruturas so
ciais.

Consideremos agora alguns aspectos da formação do su
perego mais intimamente relacionados ao id que ao ego. Pri
meiro, como Freud (1923) salientou, as identificações do su
perego são, até certo ponto, consequência do abandono das 
relações de objeto, incestuosas, do complexo edipiano. Sob 
este aspecto, essas identificações são em parte decorrentes da 
perda do objeto. O leitor deverá lembrar que este era um dos 
mecanismos de identificação que estudamos no Capítulo III. 
Segundo cremos, quando as catexias instintivas são afastadas 
de seus objetos originais, sua procura constante de outro obje
to leva à formação de uma identificação com o objeto origi
nal dentro do próprio ego, a que, então, se unem as catexias. 
Assim, o que era catexia do objeto passa a ser catexia narcí- 
sica. No caso que agora nos interessa, naturalmente, as iden
tificações que assim se formam dentro do ego compreendem a 
parte determinada do ego que chamamos de superego.

Assim, do ponto de vista do id, o superego é o substituto 
e o herdeiro das relações de objeto edipianas. É por esta ra
zão que Freud o descreveu como tendo suas raízes profundas 
no id. Vemos, além disso, que a formação do superego deter
mina a transformação de uma grande parte das catexias de 
objeto em catexias autodirigidas ou narcísicas. As catexias mais 
declaradamente sexuais, e as mais direta ou violentamente hos
tis, são comumente as que são assim abandonadas, enquanto 
os sentimentos de ternura e de hostilidade menos violenta con
tinuam unidos aos objetos originais. A criança continua a ter 
sentimentos de ternura ou de ódio e rebelião menos violentos 
para com os pais. Para evitar mal-entendidos, devemos escla
recer que de modo algum são abandonados todos os impulsos 
diretamente incestuosos ou homicidas da criança para com os 
pais. Ao contrário, pelo menos parte deles, e em muitas pes
soas, talvez mesmo na sua maioria, grande parte deles é sim
plesmente reprimida, ou barrada. Essa parte continua a viver 
no id como qualauer outro desejo reprimido, ainda dirigida 
para os objetos originais, e impedida de se expressar abertamen
te em atos ou pensamento e fantasia conscientes, apenas pela 
constante oposição das contracatexias que o ego lançou con
tra ela. No entanto, esses desejos edipianos reprimidos, com

129



suas catexias, não contribuem para a formação do superego 
(Freud, 1923). Razão pela qual foram omitidos de nosso pre
sente estudo, apesar de sua evidente importância.

É um fato surpreendente, mas facilmente verificado, que 
a severidade do superego de um indivíduo não corresponde 
necessariamente, nem mesmo de forma habitual, à severidade 
com que seus pais se opuseram a seus desejos instintivos quan
do era criança. De acordo- com o que estudamos até aqui, de
veríamos esperar que tal fosse o caso. Já que o superego é o 
génitor introjetado, deveríamos esperar que a criança que tem 
um genitor severo tivesse um superego severo, e vice-versa. 
Até certo ponto isto não deixa de ser verdade. É muito pro
vável que ameaças diretas de castração feitas a um menino 
durante a fase edipiana, por exemplo, ou ameaças semelhantes 
a uma menina da mesma idade, levem à formação de um supe
rego indesejavelmente severo e, em consequência, a uma proi
bição igualmente severa e indesejável da sexualidade ou da 
agressividade, ou ambas, na vida ulterior.

Parece, contudo, que outros fatores, além da severidade 
do genitor, desempenham papel predominante na determina
ção da severidade do superego. O principal parece ser a inten
sidade do componente agressivo dos próprios desejos edipia- 
nos da criança. Em linguagem mais simples, embora menos 
exata, podemos dizer que é a intensidade dos próprios impul
sos hostis da criança para com seus pais, durante a fase edi
piana, o fator principal que determina a severidade do supere
go, e não o grau de hostilidade ou de severidade dos pais em 
relação à criança.

Acreditamos poder conceber ou explicar isto da seguinte 
maneira. Quando os objetos edipianos são abandonados e subs
tituídos por identificações do superego, a energia do impulso, 
que anteriormente catexizava esses objetos, fica, pelo menos 
em parte, à disposição da porção do ego recentemente esta
belecida, e que chamamos superego. Assim, a energia agressi
va à disposição do superego deriva da energia agressiva das 
catexias de objeto edipianas, e as duas são pelo menos pro
porcionais, senão iguais em quantidade. Isto é, quanto maior a 
quantidade de energia agressiva das catexias de objeto edipia
nas, maior a quantidade da mesma que ficará subseqüentemen- 
te à disposição do superego. Essa energia agressiva poderá
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então se voltar contra o ego sempre que surgir a oportunida
de de lhe impor obediência às proibições do superego ou de 
punir o ego por suas transgressões. Em outras palavras, a se
veridade do superego é determinada pela quantidade de ener
gia agressiva à sua disposição e esta, por sua vez, mantém 
uma relação mais íntima com as catexias agressivas dos impul
sos edipianos da criança em relação aos pais que com a seve
ridade das proibições dos pais durante a fase edipiana da 
criança. A criança pequena, cujas fantasias edipianas foram 
particularmente violentas e destrutivas, terá tendência a sentir 
maior sentimento de culpa que outra cujas fantasias tenham si
do menos destrutivas.

Nosso comentário final sobre a formação do superego, do 
ponto de vista do id, é o seguinte. Uma das maneiras de for
mular os conflitos do período edipiano consiste em afirmar 
que os impulsos do id associados aos objetos daquele perío
do, isto é, os pais, fazem crer à criança que a estão expondo 
ao perigo de uma lesão corporal. No caso do menino, o me
do será de perder o pênis, no caso da menina será qualquer 
coisa análoga ao medo da lesão genital, ou uma sensação in
tensamente desagradável de mortificação devida à falta do pê
nis, ou ambos. Em qualquer caso, há, de um lado, um con
flito entre as exigências das catexias de objeto, e, outro, 
das autocatexias ou catexias narcísicas. Por ser ilustrativo re
gistraremos que o problema se decide em favor das catexias 
narcísicas. As catexias de objeto, perigosas, são reprimidas ou 
abandonadas, ou são dominadas ou repudiadas por outros 
meios, enquanto as catexias narcísicas são mantidas essencial
mente intatas. Somos assim advertidos, mais uma vez, do fato 
de que o componente narcísico da vidu instintiva da criança 
é normalmente mais forte que a parte que se refere às rela
ções de objeto, embora estas sejam r,\u<to mais fáceis de obser
var e consequentemente mais propícias a ocupar nossa atenção.

Não podemos terminar o assento da formação do super
ego sem um exame das modifi- a-júes e acréscimos que sofre 
na última infância, na adolescência ■ mesmo, até certo ponto, 
na vida adulta. Cada um desses ."'éscimos e alterações resul
ta de uma identificação com um deto do ambiente da crian
ça ou do adulto, ou melhor, cor. aspecto moral desse obje
to. A princípio tais objetos são exclusivamente pessoas cujo
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papel na vida da criança é semelhante au de seus pais, como, 
por exemplo, professores, educadores religiosos e empregados 
domésticos. Mais tarde a criança pode introjetar pessoas com 
as quais não possua contato pessoal e mesmo personagens his
tóricas ou de ficção. Essas identificações são especialmente 
comuns na .pré-puberdade e na adolescência; modelam o su
perego do indivíduo, visando à aceitação dos padrões morais 
e ideais dos grupos sociais dos quais é membro.

/ Quando nos detemos para refletir sobre as diferenças con
sideráveis encontradas nos códigos morais dos diversos gru
pos sociais, verificamos que grande parte do superego do adul
to é conseqüência dessas identificações posteriores. Podem até 
mesmo ocorrer modificações no superego durante a vida adul
ta, como acontece, por exemplo, em conseqüência de uma 
conversão religiosa. Entretanto, o núcleo original do superego 
que se formou durante a fase edipiana continuará a ser sem
pre a parte mais firme e efetiva. Por conseguinte, as proibi
ções contra o incesto e o parricídio são as partes da morali
dade da maioria das pessoas mais completamente internaliza
das, ou, inversamente, as que serão menos provavelmente 
transgredidas. Outras proibições do superego são mais pas
síveis de transgressão, desde que haja uma oportunidade par
ticularmente favorável, ou uma tentação especialmente forte.

Queremos agora examinar certos aspectos do papel que 
desempenha o superego no funcionamento do aparelho psíqui
co uma vez este formado. Podemos dizer de maneira geral 
que, depois qúe a fase edipiana termina, é o superego que de
termina e impõe as atividades defensivas do ego contra os im
pulsos do id. Assim como a criança na fase edipiana temia 
ser castrada pelo genitor, e reprimia ou repudiava seus dese
jos edipianos para evitar esse perieo, assim também a crian
ça ou o adulto, no período pós-edipiano, teme inconsciente
mente as imagens introjetadas dos pais, isto é, seu superego, 
e para evitar o perigo de desagradá-los controla os impulsos 
do id. A desaprovação do superego assume assim o seu lugar 
como a última de uma série de situações de perigo às quais 
o ego reage com ansiedade, fato que já estudamos no Capí
tulo IV (Freud, 1923). A fim de repetir e completar a rela
ção daquele capítulo, diremos que a primeira dessas situações 
de perigo, cronologicamente falando, é a perda do objeto; a
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segunda, a perda do amor do objeto; a terceira, o medo da 
castração ou de uma lesão genital análoga; e a última, a de
saprovação do superego. Como o leitor deverá lembrar, essas 
diversas situações de perigo não desaparecem sucessivamente à 
medida que a seguinte emerge. Mais comumente, cada qual 
por sua vez desempenha o papel principal como fonte de an
siedade e de oportunidade, para o ego, de empregar medidas 
defensivas contra quaisquer impulsos do id que precipitem a 
situação de perigo ou ameacem fazê-lo.

A desaprovação do superego tem algumas conseqüências 
conscientes e, portanto, nossas conhecidas, e outras, incons
cientes e que, por conseguinte, só se tornam evidentes através 
da análise psicanalítica. Por exemplo, todos estamos familia
rizados com a penosa sensação de tensão que chamamos cul
pa ou remorso, e não hesitamos em relacioná-la com a ativi
dade do superego. Há, contudo, outros fenômenos psíquicos 
igualmente familiares cuja relação com o superego é menos 
evidente, embora igualmente íntima. Assim, como Freud 
(1933) assinalou, a causa mais comum dos sentimentos de 
inferioridade dolorosos e aparentemente infundados é a desa
provação por parte do superego. Na prática, tais sentimentos 
de inferioridade são os mesmos que os sentimentos de culpa. 
Este é, evidentemente, um ponto de enorme importância clíni
ca, pois nos revela que um paciente com profundos sentimen
tos de inferioridade ou de autodepreciação está inconsciente
mente se acusando de alguma ação má, sem levar em conta 
qualquer razão que possa conscientemente apresentar para ex
plicar tais sentimentos de inferioridade.

Assim como a desaprovação do ego pelo superego deter
mina sentimentos de culpa e inferioridade, assim também os 
sentimentos de prazer, felicidade ou auto-satisfação podem ser 
o resultado da aprovação do ego pelo superego em virtude de 
comportamento ou atitude do ego que o superego tenha espe
cialmente aprovado. Esse ardor “virtuoso”, como seu oposto, 
o sentimento de culpa, é um fenômeno familiar, naturalmente, 
e esses dois sentimentos ou estados mentais antagônicos po
dem ser comparados aos estados mentais de uma criança pe
quena que ora é elogiada e amada, ora repreendida e punida 
pelos pais por seu comportamento. Em outras palavras, os 
sentimentos conscientes, resultantes de uma atitude de apro
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vação ou desaprovação do superego, na vida ulterior, são fa
cilmente compreendidos quando verificamos que o superego 
representa as imagens paternas introjetadas e que, pela vida 
a fora, a relação entre o ego e o superego é muito semelhante 
à relação entre uma criança pequena e seus pais.

A atividade do superego possui duas características geral
mente inconscientes na vida adulta e que revelam muito cla
ramente sua relação com os processos mentais dos períodos 
remotos da infância em que se origina o superego. A primei
ra é a lei de talião e a segunda, a falta de discriminação entre 
desejo e ação.

Lex talionis significa, simplesmente, que a punição por 
uma maldade ou um crime consiste em fazer com que o mal
feitor sofra o mesmo dano que infligiu. Isto se expressa de 
maneira mais familiar pela exigência bíblica de “olho por olho, 
dente por dente”. É um conceito de justiça primitivo em dois 
sentidos. No primeiro constitui um conceito de justiça caracte
rístico das estruturas sociais historicamente antigas ou primi
tivas. Este fato é inegavelmente de suma importância, mas, 
no momento, não nos interessa. O segundo sentido, que nos 
interessa, consiste em que a lei de talião é essencialmente um 
conceito de justiça da criança pequena. O que há de interes
sante e inesperado neste fato é o grau em que esse conceito 
persiste inconscientemente na vida adulta e em que determina 
o funcionamento do superego. As penalidades e as punições 
inconscientes que o superego impõe são constatadas pela psi
canálise, obedecendo, em muitos casos, à lei taliônica, ainda 
que o indivíduo tenha ultrapassado de longa data esta posição 
infantil no que diz respeito à sua vida mental consciente.

Quanto à falta de discriminação entre o desejo e a ação, 
na investigação psicanalítica, é lugar-comum que o superego 
ameaça castigar tão severamente um quanto o outro. É claro 
que o que é interditado ou punido não é simplesmente a prá
tica de alguma coisa proibida pelo superego; é o desejo ou o 
próprio impulso, conforme o caso. Acreditamos que esta ati
tude do superego seja uma conseqiiência do fato de aue a 
criança de quatro ou cinco anos, ou ainda mais nova, distin
gue suas fantasias de suas ações com muito menor clareza que 
mais tarde na vida. Ela é em grande parte dominada pela cren
ça de que “desejar é conseguir”, uma atitude mágica que se
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perpetua nas atividades inconscientes do superego na vida ulte
rior.

Outra característica da atividade inconsciente do supe
rego é que ela pode resultar em uma necessidade inconsciente 
de expiação ou autopunição. Essa necessidade de punição, em 
si própria inconsciente, em geral só pode ser descoberta pela 
psicanálise. Entretanto, uma vez que se sabe que ela existe, 
e se está a espreitá-la, percebem-se sinais de sua presença 
muito mais freqüentemente do que se poderia imaginar. Por 
exemplo, a este respeito é muito elucidativa a leitura dos ar
quivos oficiais de uma prisão sobre os meios pelos quais os 
delinqüentes são presos, que, como psiquiatra da mesma, se 
tem a oportunidade de fazer. O próprio desejo inconsciente de 
punição do criminoso é freqüentemente a melhor ajuda que 
tem a polícia. Muitas vezes o criminoso, inconscientemente, 
fornece as pistas que, ele próprio sabe, levarão à sua desco
berta e captura. Em geral não é possível analisar um crimi
noso, mas em alguns casos os meros registros dos fatos pela 
polícia são suficientes para esclarecer as coisas.

Por exemplo, certo ladrão atuava com sucesso, por mais 
de um ano, do seguinte modo. Frequentava bairros residen
ciais populares, onde a entrada em qualquer apartamento po
dia se efetuar com toda facilidade pela porta ou escada dos 
fundos. Vigiava pela manhã até que a dona de casa de deter
minado apartamento saísse para fazer compras, e então for
çava a entrada no apartamento vazio. Não deixava impres
sões digitais e apenas roubava dinheiro, o que naturalmente 
a polícia não tinha meios de descobrir. É claro que esse ladrão 
sabia o que estava fazendo e durante meses a polícia não con
seguiu impedir suas atividades. Parecia que só a má sorte po
deria encerrar sua carreira. De repente, mudou de hábitos. 
Em vez de levar apenas dinheiro, passou a roubar também 
algumas jóias, que empenhou por uma soma relativamente pe
quena em uma casa de penhores da vizinhança, e logo caiu 
nas mãos da polícia. Em muitas ocasiões anteriores despreza
ra jóias tão valiosas quanto as que afinal roubou, precisamen
te porque sabia que lhe seria impossível dispor de jóias rou
badas sem que a polícia o descobrisse, mais cedo ou mais tar
de. Parece inevitável a conclusão de que este criminoso, in
conscientemente, criou condições para sua própria captura e
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prisão. Em vista do que sabemos agora a respeito das ativida
des inconscientes da mente, seu motivo para fazê-lo foi uma 
necessidade inconsciente de ser punido.

Naturalmente, a necessidade de punição não precisa re- 
lacionar-se com delitos reais, como no caso acima descrito. 
Pode igualmente ser conseqüência de fantasias ou desejos, 
conscientes ou inconscientes. De fato, como Freud (1924c) 
salientou, a carreira criminosa de uma pessoa pode começar 
em conseqüência de sua necessidade de punição. Isto quer di
zer que uma necessidade inconsciente de punição, que surge 
de desejos edipianos reprimidos, pode determinar a perpetra- 
ção de um crime para o qual a punição é certa. Diz-se de 
uma tal pessoa freqüentemente que é criminosa por sentimen
tos de culpa.

Devemos acrescentar, entretanto, que uma necessidade in
consciente de punição não tem necessariamente de acarretar 
ações criminosas que serão punidas por alguma autoridade le
gal. Pode-se procurar, em vez disso, inconscientemente, outras 
formas de sofrimento ou autopunição, tais como o malogro 
na carreira (a chamada “neurose do destino”), lesões físicas 
“acidentais”, e coisas semelhantes.'

É fácil compreender que o superego que insista na auto
punição ou na autolesão, se transforme ele próprio em perigo 
do ponto de vista do ego^Não nos surpreenderemos, portanto, 
se descobrirmos que o ego pode empregar contra o superego 
mecanismos defensivos e outras atividades defensivas perfei
tamente análogas às que comumente emprega contra o id. Tal
vez o exemplo seguinte possa servir para esclarecer o que que
remos dizer.

Um homem, com fortes tendências “voyeuristas” 1 na in
fância, tornou-se na idade adulta um patrocinador poderoso e 
ativo de uma sociedade contra o vício. Nesta atividade, era 
especialmente zeloso na descoberta e perseguição dos que co
merciavam com figuras obscenas. Como em suas atividades

1 Do francês voyeur, o que pratica o "voyeurismo”, que significa 
escoptofilia, também do francês escoptophilie, que designa a obsessão 
do voyeur que encontra sua satisfação na contemplação de atividades 
sexuais. Quando o voyeurismo aparece ligado ao deleite sexual, 
emprega-se, por vezes, o term o “mixoscopia” — Dicionário de Psi
cologia de Henri Pieron, 2.* ed., Ed. Globo (N. do E.)
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necessitasse olhar constantemente para fotografias de homens 
e mulheres despidos, é fácil ver que lhe proporcionavam uma 
fácil oportunidade de satisfazer inconscientemente seu voyeu- 
rismo. Entretanto, fazemos este comentário mais sob o aspecto 
da luta ou conflito defensivo entre o id e o ego, que do aspec
to do conflito entre o ego e o superego. Sob este último as
pecto, duas coisas ressaltam primeiro. O sentimento de culpa 
que teria sido consciente na infância, em conseqüência de olhar 
para corpos nus, não se ^manifestava quando via fotografias 
de nus na idade adulta. Seu ego conseguira barrar da cons
ciência qualquer sentimento de culpa, projetando-o em outros. 
Então, os outros eram os culpados de voyeurismo ou, mais 
exatamente, os que eram maus e deviam ser punidos por seus 
desejos e ações voyeuristas. Além disso, o ego de nosso pa
ciente estabelecera uma formação reativa contra seu sentimen
to de culpa e, assim, em lugar de qualquer sentimento de cul
pa consciente, ele se sentia conscientemente superior e princi
palmente virtuoso em virtude de seu interesse absorvente em 
pesquisar e descobrir fotografias de corpos nus.

Não sabemos se as defesas do ego contra o superego são 
comuns, mas não há dúvida que podem ocorrer e que, pelo 
menos em alguns indivíduos, são de imensa importância prá
tica (Fenichel, 1946).

Há uma importante relação entre o superego e a psicolo
gia de grupo que Freud (1921) assinalou em monografia so
bre o assunto. Certos grupos, pelo menos, se mantêm unidos 
em virtude do fato de que cada um dos membros do grupo 
introjetou ou se identificou com a mesma pessoa, que é o líder 
do grupo. Em conseqüência desta identificação, a imagem do 
líder torna-se parte do superego de cada membro do grupo. 
Em outras palavras, os vários membros do grupo têm em 
comum certos elementos de superego. A vontade do líder, 
suas ordens e seus preceitos tornam-se, assim, leis morais para 
seus seguidores. Conquanto a monografia de Freud tenha sido 
escrita muito antes do início da ascensão de Hitler, sua aná
lise deste aspecto da psicologia de grupo explica muito bem 
as extraordinárias alterações que se efetuaram, pela influência 
de Hitler, nos padrões morais dos milhões de alemães que fo
ram seus seguidores.
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Mecanismo semelhante é o que, presumivelmente, está 
em jogo no caso de seitas ou grupos religiosos. Nestes casos 
também, os vários membros do grupo têm uma moralidade 
comum, isto é, elementos comuns do superego, que derivam 
da identificação com o mesmo deus ou líder espiritual. Neste 
caso o deus desempenha o mesmo papel, psicologicamente fa
lando, que o líder ou herói do grupo não religioso. Isto não 
constitui surpresa, naturalmente, em vista da estreita relação 
entre deuses e heróis que sabemos haver existido bastante 
conscientemente nas mentes das pessoas, mesmo entre povos 
altamente civilizados, como os romanos ao tempo do Império 
que deificavam seus imperadores como coisa natural.

Talvez possamos concluir nosso estudo acerca do supere
go, reafirmando os fundamentos de sua origem e natureza. O 
superego surge em conseqüência da introjeção das proibições 
e exortações paternas na fase edipiana e, pelo resto da vida, 
sua essência inconsciente continua sendo a proibição dos de
sejos sexuais e agressivos do complexo edipiano, apesar dos 
numerosos acréscimos e alterações que sofre mais tarde, na 
infância, na adolescência e mesmo na idade adulta.
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Capítulo seis

AS PARAPRAXIAS E O CHISTE

Neste capítulo e nos dois que se seguem, aplicaremos a 
certos fenômenos da vida mental humana o conhecimento do 
funcionamento mental que adquirimos em nossas considerações 
anteriores. Os fenômenos que escolhemos para este objetivo 
são: primeiro, os enganos, erros, omissões e lapsos de memó
ria que nos são familiares e que Freud (1904) agrupou como 
a psicopatologia da vida quotidiana; segundo, o chiste; tercei
ro, os sonhos; e quarto e último, as psiconeuroses. Esses tó
picos foram selecionados porque se incluem entre os que se 
poderia denominar os temas clássicos da teoria psicanalítica. 
Têm sido objeto de estudo por muitos anos, primeiro por Freud 
e, mais tarde, por outros psicanalistas, de sorte que o nosso 
conhecimento acerca deles é razoavelmente amplo e seguro. 
Além disso, o tema das psiconeuroses é de grande importân
cia prática, visto que essas enfermidades mentais constituem 
o objeto principal da terapêutica psicanalítica.

Começaremos com a psicopatologia da vida quotidiana. 
Esta inclui lapsos da linguagem, lapsos da escrita, lapsos da 
memória, e muitos dos reveses da vida que comumente atri
buímos ao acaso e chamamos de acidentes. Mesmo antes que 
Freud realizasse investigações sistemáticas desses fenômenos, 
havia uma vaga noção na mente popular de que eram ocor^ 
rências intencionais e não acidentais. Por exemplo, existe um 
antigo provérbio que diz: “Um lapso verbal delata o verdadei
ro estado da mente”. Além disso, nem todos esses lapsos eram 
tratados como acidentais. Mesmo antes da época de Freud, 
se o senhor Smith se esquecesse do nome da senhorita Jones, 
ou a chamasse de senhorita Robinson, “por engano”, a se
nhorita Jones normalmente reagiria ao fato como se fosse um 
menosprezo intencional, ou um sinal de desinteresse, e dificil
mente o Sr. Smith mereceria sua simpatia. Para ir mais longe,
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se uma pessoa "esquecesse” uma regra de etiqueta ao se di
rigir a seu soberano, era punida apesar de sua alegação de 
que o esquecimento fora acidental. A autoridade em questão 
atribuía intencionalidade a suas ações, ainda que ela própria 
não a percebesse. O mesmo ocorreu há cerca de 300 anos, 
quando o impressor de uma Bíblia escreveu, por engano, “co
meterás” ao invés de “não cometerás”, a respeito de um dos 
mandamentos do decálogo, sendo severamente punido como 
se fora intencional o sacrilégio. Não obstante, de modo geral, 
esses fenômenos eram atribuídos ao acaso ou, pelos supersti
ciosos, à influência de espíritos maus e maliciosos, como os 
diabos dos impressores, que tomavam os tipos que o impres
sor havia disposto corretamente e atormentavam o coitado 
misturando-os e produzindo toda espécie de erros. Foi Freud 
quem primeiro sustentou, de modo sério e consistente, o pon
to de vista de que lapsos e fenômenos relacionados são o re
sultado de uma ação proposital e intencional do indivíduo em 
questão, embora a intenção seja desconhecida para o próprio 
autor, ou em outras palavras, seja inconsciente.

O mais simples de se compreender desses lapsos, ou pa
rapraxias, como são às vezes chamados, é o esquecimento. 
Tais lapsos são, na maioria das vezes, a Consequência direta 
da repressão, que, o leitor há de se lembrar, é um dos me
canismos de defesa do ego, examinados no Capítulo IV. Po
de-se observá-lo em sua forma mais simples e evidente, oca
sionalmente, no decorrer de uma psicanálise, quando, às ve
zes, acontece que o paciente esquece, de um minuto para ou
tro, algo que considera importante e que conscientemente de
seja lembrar. Em tais casos o motivo do esquecimento tam
bém pode ser aparente. Embora as minúcias específicas da 
motivação possam variar de um caso para outro, ela é basi
camente a mesma em todos esses casos, isto é, evitar a pos
sibilidade do desenvolvimento da ansiedade, ou culpa, ou am
bas.

Por exemplo, acabava de se esclarecer a um paciente em 
análise que durante anos ele conseguira evitar sentir-se ame
drontado e envergonhado por certos aspectos de seu compor
tamento sexual com a ajuda de um complicado sistema de 
racionalizações. Ao mesmo tempo, o paciente tornou-se cons
ciente do grau de medo e vergonha que em sua mente se as
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sociavam de maneira concreta ao seu comportamento sexual, 
conquanto de modo algum, nessa ocasião, houvesse experi
mentado essas emoções de forma mais completa ou mais in
tensa. Ficou muito impressionado por esta nova compreensão, 
que sentia ser de grande importância para a compreensão de 
seus sintomas neuróticos, como realmente o era. Ao cabo de 
um ou dois minutos, ao falar sobre a importância dessa des
coberta, percebeu de repente que não podia mais se lembrar 
do que se tratava e que tudo quanto havia sido dito durante 
os cinco minutos anteriores fora esquecido!

Este exemplo ilustra, de forma algo dramática, a capaci
dade habltualmente suspeita que tem a mente humana de es
quecer ou, mais precisamente, de reprimir. É claro que as 
mesmas forças dentro da mente do paciente, que lograram im
pedir, durante anos, a emersão da vergonha e do medo a res
peito de seu comportamento sexual, eram também responsá
veis pela pronta repressão da compreensão, recentemente ad
quirida, de que seu comportamento realmente o amedrontara 
e envergonhara. Podemos acrescentar que, neste caso, as con- 
tracatexias repressivas do ego dirigiram-se mais contra o su
perego que contra o id. Isto é, o ego do paciente reprimiu as 
lembranças auditivas recentes e os pensamentos que, temia, 
pudessem levar a novas emersões de sentimentos de vergonha 
e ao medo de ser sexualmente anormal. Em outros casos, por 
certo, as contracatexias dirigem-se principalmente contra o id.

Pode parecer ao leitor que o exemplo que acabamos de 
citar é excepcional, e não típico, e que os casos “habituais” 
de esquecimento de fazer algo que se tencionava fazer, ou o 
esquecimento de um nome conhecido ou de um rosto fami
liar, podem ser bem diferentes. É fácil notar por que o pa
ciente do nosso exemplo esqueceu o que fez, mas por que 
haveria alguém de se esquecer de alguma coisa que “não há 
razão” para esquecer?

A resposta consiste em que a razão, na maioria dos ca
sos, é inconsciente. Geralmente só se pode descobrir através 
da técnica psicanalítica, isto é, com a inteira cooperação da 
pessoa que esqueceu. Se pudermos contar com sua coopera
ção, e se ela for capaz de expressar livremente, e sem seleção 
ou censura consciente, todos os pensamentos que lhe ocorrem 
em relação ao lapso, então estaremos aptos a reconstruir seu
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intento e motivação. De outro modo, teremos de depender 
do acaso para nos assenhorearmos de dados suficientes que 
nos permitam adivinhar, de maneira mais ou menos precisa, 
o “significado” do lapso, isto é, os motivos inconscientes que 
o produziram.

Por exemplo, um paciente não conseguia recordar o no
me de um conhecido que lhe era bastante familiar, cada vez 
que se encontravam em uma reunião social. Seria impossível 
compreender esse episódio do esquecimento sem as próprias 
associações que lhe fazia o paciente. Ao se referir ao mesmo, 
aconteceu que o nome do amigo era o mesmo de outro ho
mem que o paciente também conhecia e em relação ao qual 
nutria fortes sentimentos de ódio que o faziam sentir-se mui
to culpado quando a eles se referia. Além disso, mencionou 
que o conhecido era aleijado, o que lhe fez lembrar os dese
jos que tinha de ferir e prejudicar o homônimo a quem odia
va. Com esta informação fornecida pelas associações do pa
ciente, foi possível reconstruir o que acontecera ao lhe faltar 
a memória. A visão do amigo aleijado fizera-o recordar-se, 
inconscientemente, do outro homem que trazia o mesmo no
me, o qual odiava e desejava aleijar ou ferir. A fim de fugir 
à consciência de suas fantasias destrutivas, que o fariam sen
tir-se culpado, reprimiu o nome que teria estabelecidó a rela
ção entre os dois. Neste caso, portanto, a repressão foi insti
tuída para evitar que penetrassem na consciência as fantasias 
destrutivas que constituíam parte do id e que teriam levado 
a um sentimento de culpa, caso se tornassem conscientes.

Nos exemplos que acabamos de fornecer, a perturbação, 
ou “lapso” de memória, foi a conseqüência da atuação de um 
mecanismo de defesa, no caso a repressão. Uma vez que a 
motivação da repressão, bem como sua atuação real, foram 
ambas inconscientes, o próprio paciente não conseguiu expli
car seu lapso de memória e só pôde atribuí-lo à falta de sor
te, cansaço, ou qualquer outra desculpa que preferisse. Outros 
lapsos podem ser conseqüência de mecanismos mentais um 
tanto diferentes. Sua causa, não obstante, é semelhante, visto 
que são inconscientes.

Por exemplo, um lapso da linguagem ou da escrita é fre- 
qüentemente conseqüência de uma falha na repressão total de 
algum pensamento ou desejo inconsciente. Em tais casos, o
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orador ou escritor expressa aquilo que, inconscientemente, gos
taria de dizer ou escrever, apesar de sua tentativa de mantê- 
lo oculto. Às vezes o significado oculto se expressa claramen
te no ato falho, isto é, torna-se compreensível para o ouvinte 
ou leitor. Em outros casos, o resultado do lapso não é inteligí
vel e o significado oculto só pode ser descoberto através das 
associações da pessoa que cometeu o erro.

Como exemplo de um lapso de significado evidente, po
demos citar o seguinte. Certo advogado gabava-se das confi
dências que lhe faziam os clientes, e quis dizer que lhe conta
vam “seus problemas mais íntimos”. Ao invés disso, porém, 
o que realmente disse foi que lhe narravam “os problemas mais 
intermináveis”. Ao cometer o equívoco revelou a seu ouvinte 
algo que desejava ocultar, isto é, o fato de que, às vezes, o 
que os clientes lhe contavam acerca de seus problemas o abor
recia e fazia desejar que falassem menos de si mesmos e não 
lhe tomassem tanto tempo.

O leitor talvez conclua deste exemplo que, se o significa
do de um lapso é claro, o pensamento ou desejo inconsciente 
que ele revela não é reprimido com muita intensidade, mas, 
pelo contrário, que só atuava de maneira inconsciente na men
te da pessoa de forma temporária, e poderia ser por ele per
mitido a se tornar consciente, sem muita perturbação quanto 
a medo ou culpa. Na verdade, não é este o caso. Por exemplo, 
um paciente pode, sem querer, chamar a esposa de mãe du
rante a primeira entrevista com o psicoterapeuta. Porém, ao 
se lhe chamar a atenção para esse lapso, não consegue expli
cá-lo. Esforça-se por demonstrar exaustivamente com rique
za de pormenores quanto, na realidade, a esposa é diferente 
da mãe. Só depois de muitos meses de análise é que o pacien
te-será capaz de admitir conscientemente que em sua fanta
sia a esposa representa a mãe com a qual desejara casar-se 
muitos anos antes, no auge de seu complexo edipiãno. Em tal 
caso, um ato falho revela claramente um conteúdo do id con
tra o qual o ego manteve, por longos anos, uma contracatexia 
extremamente intensa.

Deveríamos acrescentar que, por mais claro que possa 
parecer um lapso, a interpretação de seu significado incons
ciente, pelo ouvinte ou pelo leitor, nunca poderá ser mais que 
uma conjectura çnquanto não for confirmado pelas associa-
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ções da pessoa que o sofreu. Por certo, a conjectura pode ser 
tão solidamente apoiada por evidências confirmatórias, tais co
mo o conhecimento das circunstâncias em que o lapso ocor
reu e da personalidade e situação de vida do indivíduo em 
questão, a ponto de parecer irrefutável. Não obstante, em prin
cípio, o significado de um ato falho só pode ser firmemente 
estabelecido pelas associações da pessoa.

Essa dependência das associações do paciente é evidente 
e absoluta no caso de lapsos escritos ou falados que não são 
imediatamente inteligíveis. Nesses casos, um processo mental 
inconsciente interfere com o que o paciente deseja dizer ou 
escrever, de tal modo a determinar a omissão, inserção, ou 
distorção de uma ou mais sílabas ou palavras com um resul
tado aparentemente desprovido de sentido. Entre aqueles que 
não ignoram por completo e nem estão perfeitamente infor
mados acerca da explicação de Freud sobre esses fenômenos, 
tais lapsos são freqüentemente considerados exceções à sua 
afirmação de que os lapsos têm um significado. Tais pessoas 
referem-se aos lapsos inteligíveis como “freudianos” e aos inin
teligíveis como “não freudianos”. Na realidade, entretanto, o 
uso da técnica apropriada de investigação, isto é, do método 
psicanalítico, revelará a natureza e o significado dos processos 
mentais inconscientes subjacentes em um lapso ininteligível, 
tal como revelarão os subjacentes ao lapso inteligível.

A ocorrência de lapsos da linguagem ou da escrita é fre
qüentemente atribuída ao cansaço, à falta de atenção, à pressa, 
à excitação ou a algo parecido. O leitor poderá perguntar se 
Freud considerava que esses fatores desempenham qualquer 
papel na causação de lapsos. A resposta é que Freud atribuiu- 
lhes uma função puramente acessória ou coadjuvante no pro
cesso. Considerava que esses fatores poderiam, em certas cir
cunstâncias, facilitar a interferência de processos inconscientes, 
com a intenção consciente de dizer ou escrever uma determi
nada palavra ou frase e, em conseqüência, produzindo um lap
so que não ocorreria se a pessoa não estivesse cansada, de
satenta, apressada, etc. Acreditava que o papel principal na 
determinação de um lapso cabe, entretanto, aos processos men
tais inconscientes. Para ilustrar esta questão, referiu-se à se
guinte analogia. Se um homem fosse assaltado e roubado em 
uma rua escura e solitária, não diria que fora roubado pela

144



escuridão ou pela solidão. Roubara-o um ladrão que, no en
tanto, fora auxiliado pela escuridão e pela solidão. Nesta ana
logia o ladrão corresponde aos processos mentais inconscien
tes, os quais foram responsáveis pelo lapso, enquanto a escu
ridão e a solidão correspondem a fatores tais como cansaço, 
desatenção, etc. Se desejarmos nos expressar de maneira mais 
formal, poderemos dizer que. os processos mentais inconscien
tes em questão constituem sempre a condição necessária para 
um lapso. Em alguns casos poderão também constituir con
dição suficiente, enquanto em outros poderão ser, em si pró
prios, insuficientes e poderão, talvez, exigir o concurso dos fa
tores gerais a que nos vimos referindo a fim de interferir na 
intenção consciente da pessoa em proporção suficiente para 
determinar um lapso.

Nenhum comentário sobre lapsos da linguagem ou da es
crita seria completo sem que se mencionasse o papel que de
sempenha em sua formação a atividade do processo primário. 
Por exemplo, ao falar do interesse que tivera pela cultura físi
ca, em sua juventude, um paciente cometeu um lapso e disse 
“cultura fisível”. Quando lhe chamaram a atenção para seu 
engano, ocorreu-lhe que “fisível” soava como “visível”. Suas 
associações levaram-no então ao desejo inconsciente de exibir 
aos outros seu corpo nu, bem como o de vê-los nus, por sua 
vez. Esses desejos teriam representado um fator importante, 
embora inconsciente, em seu interesse pela cultura física. No 
entanto, o ponto para o qual desejamos chamar atenção espe
cial neste momento é a forma do lapso que foi determinado 
pela interferência momentânea dos desejos exibicionistas e 
voyeuristas do paciente com sua intenção consciente de dizer 
a palavra “física”. O que resultou foi uma espécie de palavra 
híbrida que combinava “física.” e “visível”. As duas palavras 
foram condensadas em uma só contrariamente a todas as re
gras lingüísticas que caracterizam o processo secundário de 
pensamento.

O leitor há de lembrar, nos comentários feitos no Capí
tulo III, sobre os modos de pensamento que denominamos de 
processo primário e secundário, que uma das características 
do pensamento de processo primário é a tendência à conden
sação. É justamente esta característica que consideramos res
ponsável pela combinação de “física” e “visível”, para produ
zir “fisível”.
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Em outros lapsos poder-se-á encontrar a evidência de ou
tras características do pensamento de processo primário; des
locamento, representação do todo por uma parte, ou vice-ver
sa,- representação por analogia, representação pelo oposto e 
simbolismo no sentido psicanalítico. Qualquer uma dessas ca
racterísticas, ou várias delas ao mesmo tempo, podem deter
minar a forma de um lapso.

Devemos acrescentar aqui que a participação ou ativida
de do pensamento de processo primário não se limita absolu
tamente aos lapsos de linguagem ou de escrita. Conquanto 
seja possível que se evidencie mais nestes últimos, ocorre com 
a mesma freqüência e tem a mesma importância nas outras 
parapraxias. Por exemplo, no caso do homem que esquecia o 
nome de seu conhecido, citado na página 120, o leitor há de 
lembrar que uma das razões do lapso de memória foi o fato 
de o conhecido ser aleijado, o que lembrava ao paciente in
consciente e culposo de ferir outro homem com o mesmo no
me. Na realidade, o conhecido tinha um braço que ficara mais 
curto e parcialmente paralisado, em conseqüência de uma le
são sofrida ao nascer. Por outro lado, o que o paciente in
conscientemente desejava fazer ao homônimo de seu conheci
do era decepar-lhe o pênis. Neste caso, portanto, a deformi
dade braquial do conhecido simbolizava a castração.

Consideremos agora a classe de parapraxias a que comu- 
mente nos referimos como acidentes casuais, quer tais aciden
tes ocorram com a própria pessoa ou com outra em conse
qüência do próprio “descuido”. Devemos esclarecer de início 
que os únicos acidentes a que nos referimos aqui são os que 
a pessoa provoca por suas próprias ações, embora não tenha, 
naturalmente, nenhuma intenção consciente de o fazer. Um 
acidente que esteja fora do controle da pessoa não nos inte
ressa neste comentário.

Muitas vezes parece fácil determinar se a pessoa foi res
ponsável pelo acidente em pauta, mas nem sempre é tão sim
ples fazê-lo. Por exemplo, se nos' dizem que alguém foi atin
gido por um raio durante uma tempestade elétrica, deveria
mos normalmente estar certos de que o desastre foi realmente 
acidental e não poderia, de modo algum, ter sido inconscien
temente tencionado pela vítima. Afinal de contas, quem pode 
prever onde um raio vai cair? No entanto, se soubermos que
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a vítima estava sentada em baixo de uma árvore alta e isola
da, perto de uma grossa corrente de aço que pendia de um 
de seus galhos quase tocando o chão, então poderíamos come
çar a nos perguntar se a vítima conhecia ou não, antes do aci
dente, o perigo relativamente grande de ser atingida por um 
raio, em que incorre uma pessoa em tal situação. Se então 
descobrirmos que a vítima tinha perfeita noção deste fato e, 
tendo-se recuperado do acidente, tenha honestamente negado 
qualquer intenção consciente de arriscar sua vida, poderemos 
concluir que esta determinada vítima do raio estava delibera
da, ainda que inconscientemente, tentando fazer com que o 
mesmo a atingisse. Do mesmo modo, um acidente automobilís
tico pode ser causado unicamente por uma falha mecânica e 
não ter nada a ver com qualquer intenção inconsciente do 
motorista, ou pode, por outro lado, ter sido diretamente cau
sado, ou tornado possível, por atos inconscientemente inten
cionais de comissão ou omissão do mesmo.

O leitor pode perguntar .se estamos propondo o ponto de 
vista de que qualquer acidente que poderia ter sido causado ou 
facilitado por uma intenção inconsciente da pessoa foi de fato 
assim determinado. Não haverá nenhuma possibilidade de im
perfeição humana? Deveremos presumir, por exemplo, que nin
guém jamais sofreria um acidente de automóvel a não ser que 
o desejasse inconscientemente?

A resposta a esta questão é, em princípio, inequívoca. Na 
medida em que um acidente previsível seja causado por uma 
“imperfeição humana” na realização deste ou daquele ato, pre
sumimos que foi inconscientemente tencionado pelo seu autor. 
É verdade, naturalmente, que a fadiga, o aborrecimento causa
dos pela monotonia e outros fatores semelhantes podem au
mentar a freqiiência de tais acidentes em maior ou menor pro
porção, mas mantemos aqui o mesmo ponto de vista adotado 
quanto a lapsos da escrita ou da linguagem. A condição ne
cessária para um acidente desta natureza, que amiúde é tam
bém condição suficiente, é uma intenção inconsciente de pro
duzi-lo. Fadiga, monotonia, etc., são apenas fatores acessórios 
ou coadjuvantes.

Se o leitor nos perguntar agora como podemos estar tão 
seguros de que os acidentes passíveis de controle pela pessoa 
foram de fato inconscientemente produzidos por ela, teremos
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de responder que esta conclusão é uma generalização baseada 
nos casos de acidentes acessíveis à análise direta. Também nes
te caso, como no das demais parapraxias, a análise direta sig
nifica a aplicação da técnica psicanalítica. Se pudermos obter 
a cooperação do paciente, suas associações levarão à com
preensão dos motivos inconscientes que o induziram a deter
minar o acidente que, à primeira vista, parecia realmente ca
sual. Acontece assaz freqüentemente que, no decorrer da aná
lise de um tal acidente, a pessoa se recorda de que, por um 
instante, soube que o “acidente” ia acontecer, exatamente an
tes de executar a ação que o produziu. Evidentemente, ela só 
poderia saber tal coisa antes que acontecesse, se tencionasse 
que a mesma deveria ocorrer. Esta consciência parcial da in
tenção é geralmente reprimida, isto é, esquecida, durante ou 
logo após o acidente, e só é restituída à memória consciente 
se o acidente for analisado. Assim, sem a anáhse, a própria 
pessoa geralmente se convence do caráter puramente ocasio
nal do acidente que, na realidade, ela própria intencionalmen
te provocou.

É, naturalmente, no decorrer da terapia psicanalítica que 
surge com maior freqüência a oportunidade de estudar direta
mente tais acidentes, e não meramente especulando sobre os 
mesmos de modo mais ou menos convincente, à base de evi
dências circunstanciais e externas. A maioria de nossos exem
plos, conseqiientemente, derivarão dessa fonte, conquanto tais 
acidentes não sejam, de modo algum, mais freqüentes nas vi
das de pacientes sob psicanálise do que nas de outras pessoas.

Um dia, um paciente, ao dirigir seu carro-para o traba
lho, fazia uma curva à esquerda em um cruzamento movimen
tado. Devido ao número de pedestres que atravessavam a rua, 
diminuíra a velocidade para cerca de vinte quilômetros horá
rios, quando, de repente, atingiu um senhor idoso com seu 
pára-lama dianteiro esquerdo, jogando-o ao chão. Tanto quan
to se lembrava, quando pela primeira vez contou a história do 
acidente, o paciente absolutamente não vira o homem. Mais 
tarde, porém, conseguiu se lembrar de que não ficara surpre
so ao sentir que seu carro batera em alguma coisa. Em outras 
palavras, tinha uma idéia de sua intenção inconsciente de atin
gir o homem com o pára-lama no momento do “acidente”. 
Baseados em suas associações com as diversas circunstâncias
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do que acontecera, pudemos descobrir que o motivo princi
pal inconsciente do acidente fora o desejo que tinha o pacien
te de destruir seu pai. De fato, este morrera havia muitos anos, 
mas este era um desejo que se mantivera muito ativo durante 
a fase edipiana do paciente, fora energicamente reprimido a 
essa época e continuara a viver em seu id, desde então. Po
demos compreender que esse desejo fora transferido, da ma
neira característica do processo primário, para um homem ido
so, desconhecido, que estava no caminho do carro do pacien
te e que, portanto, tornara-se a vítima do que aparentemente 
era um acidente. Compreende-se também que, apesar do fato 
de que a vítima não sofrera ferimentos e de que o próprio 
paciente estivesse totalmente coberto pelo seguro, este se sen
tiu tão amedrontado quanto culpado em um grau absoluta
mente fora de proporção com a natureza realmente trivial do 
acidente. Conhecendo os motivos inconscientes que o levaram 
a atropelar o homem, pudemos compreender que esses eram 
os motivos que constituíam a origem mais importante dos te
mores de culpa subseqüente do paciente. Em outras palavras, 
sua reação ao acidente só aparentemente era desproporcional; 
estava realmente em proporção a seu desejo reprimido de des
truir o pai.

Outro exemplo, tão trivial que nem merece ser chamado 
de acidente, é o que mencionamos no Capítulo I. Trata-se do 
caso de um rapaz, que se dirigia de carro à casa da noiva, na 
manhã de seu casamento, parou diante de um sinal verde e 
não percebeu seu engano até que o sinal mudasse para o ver
melho. Neste caso, as associações do rapaz levaram à desco
berta de sentimentos inconscientes de relutância em se casar, 
devidos principalmente à culpa e ao medo, relacionados a cer
tas fantasias sexuais inconscientes de natureza sádica e inces
tuosa, isto é, edipiana.

No primeiro desses exemplos que acabamos de citar, o 
acidente deveu-se a uma repressão inadequada ou incompleta 
de um impulso hostil do id. Esse impulso do id escapou, em 
parte, da repressão, como se diz, freqüentemente, na lingua
gem psicanalítica. No segundo exemplo, a parapraxia resultou 
de uma defesa contra certos impulsos do id ou de uma proi
bição do superego dirigida contra esses impulsos, ou mesmo,
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talvez, de ambos, já que neste caso não é fáciv distinguir, com 
certeza, entre os dois.

A atividade inconsciente do superego desempenha fre- 
qüentemente um papel importante na determinação de para
praxias desta natureza. Muitos acidentes são inconscientemen
te tencionados a causar perda ou ferimentos no próprio pa
ciente. Nesses casos, a necessidade inconsciente de punição, 
de sacrifício ou de reparação por algum ato ou desejo anterior 
desempenha um papel importante na motivação. Todos estes 
motivos pertencem ao superego, como o leitor há de lembrar.

Como um exemplo de tal motivação podemos citar o se
guinte caso. O paciente de nosso primeiro exemplo, ao tentar, 
um dia, estacionar seu carro, bateu com a roda dianteira, di
reita, contra o canto de um meio-fio, com tal força que des
truiu, irreparavelmente, o pneu. É raro acontecer tal acidente 
a um motorista ‘ experiente e, neste caso, foi tanto mais sur
preendente quanto ocorreu em frente à sua própria casa, onde 
tantas vezes havia estacionado sem qualquer incidente. No en
tanto, sua associação forneceu-nos a explicação. No momento 
do acidente, ele voltava de uma visita à casa do avô, na ma
nhã. seguinte à sua morte, depois de vários meses de haver 
adoecido. Inconscientemente, o paciente se sentia culpado com 
a morte do avô, por causa de seus próprios desejos hostis em 
relação ao velho, desejos esses que eram, em grande parte, os 
reflexos de desejos inconscientes semelhantes que nutria para 
com o próprio pai. Destroçara o pneu de seu carro para satis
fazer a exigência inconsciente de seu superego, de que fosse 
punido por haver desejado, em sua fantasia inconsciente, a 
morte do avô.

Por vezes um acidente reúne crime e castigo. Podemos 
suspeitar, por exemplo, no caso agora citado, que alguma fan
tasia reprimida de esmagar o pai determinou uma eratificacão 
deslocada ou simbólica no ato do paciente chocando o carro 
contra o meio-fio. Neste exemplo determinado, acontece, que 
as associações do paciente não deram essa indicação, de modo 
que só nos resta suspeitar ou conjecturar. No entanto, em ou
tros casos, não há dúvida de que crime e castigo incluem-se, 
ambos, em uma única ação.

Por exemplo, ao dirigir o carro do marido, uma paciente 
parou tão subitamente em meio ao tráfego, que o que vinha
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atrás do seu amassou-lhe um dos pára-lamas traseiros. A aná
lise do acidente revelou um conjunto complicado de motivos 
inconscientes; aparentemente, havia três, diferentes, conquanto 
relacionados entre si. Por um lado, a paciente estava incons
cientemente muito zangada com o marido por havê-la maltra
tado. Segundo revelou, tratava-a sempre aos trancos. Amas
sar-lhe o carro foi uma expressão inconsciente da raiva, que 
não podia demonstrar aberta e diretamente contra ele. Por ou
tro lado, sentia-se muito culpada pelo que, em sua raiva, in
conscientemente desejava fazer ao marido, e amassar-lhe o car
ro era um meio excelente de puni-lo. Assim que ocorreu o 
acidente, ela soube que “havia desencadeado a tempestade”. 
Ainda por outro lado, a paciente tinha intensos desejos se
xuais que o marido era incapaz de satisfazer e que ela própria 
havia firmemente reprimido. Esses desejos sexuais inconscien
tes foram simbolicamente gratificados pelo fato de haver um 
homem “batendo em sua traseira”, como ela o definiu.

Não procuraremos enumerar e ilustrar todos os variados 
tipos de parapraxias que se podem distinguir, pois as causas 
e os mecanismos subjacentes são os mesmos em todos os ca
sos ou, pelo menos, muito semelhantes. É interessante notar 
que não é fácil distinguir nitidamente as parapraxias dos cha
mados acontecimentos psíquicos normais. Por exemplo, um 
lapso de linguagem é, certamente, muito diferente de uma me
táfora que foi consciente e deliberadamente buscada. Existem 
metáforas, porém, ou outras figuras de retórica, que surgem 
na conversa sem que tenham sido conscientemente procura
das. Surgem espontaneamente, por assim dizer, às vezes, sem 
qualquer reação especial a não ser sua aceitação costumeira 
como parte “daquilo que queria dizer”. Vemos, assim, que 
embora a metáfora deliberadamente escolhida e o lapso de 
linguagem sejam fáceis de distinguir, há casos intermediários. 
Como distinguir a metáfora importuna, que o locutor a seguir 
retrata com um “não, não é o quç eu queria dizer”, do lapso 
de linguagem? Da mesmq maneira deveríamos certamente clas
sificar como uma parapraxia o fato de um indivíduo envere
dar por um caminho errado durante um passeio habitual e per
ceber que se afastava do destino conscientemente pretendido. 
Entretanto, a pessoa às vezes altera um trajeto habitual sem 
conscientemente planejar fazê-lo, escolhendo um caminho me-
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nos conhecido para chegar ao mesmo destino. Devemos desig
nar isto de parapraxia? Ou, ainda, uma pessoa pode desco
brir que alterou seu trajeto predileto sem qualquer pensamento 
consciente especial, de modo que o que era o trajeto habitual 
passou agora a ser o incomum. Onde traçar a linha divisória 
entre o parapráxico e o normal?

O fato é que não se pode estabelecer uma distinção nítida. 
As diferenças são de grau, não de qualidade. Motivos e im
pulsos inconscientes que surgem do id e das partes inconscien
tes do ego e do superego, têm seu papel na produção e na 
moldagem dos chamados acontecimentos psíquicos normais, 
tanto quanto o têm na determinação de parapraxias. No pri
meiro caso, no entanto, o ego é capaz de intervir entre as 
diversas influências inconscientes, para as controlar e as com
binar de maneira harmoniosa, umas com as outras, e com os 
fatores decorrentes do ambiente externo e, em conseqüência, 
o que emerge na consciência parece ser um todo, único e inte
gral, e não o que constitui realmente, isto é, um complexo de 
muitas tendências diferentes, provenientes de várias fontes dis
tintas. No caso das parapraxias, por outro lado, o ego não teve 
o mesmo êxito na integração das diversas forças mentais que 
estão inconscientemente ativas, no momento em que ocorre a 
parapraxia, de sorte que, em conseqüência, uma ou várias des
sas forças realizam independentemente algum grau de expres
são motora. Quanto mais bem sucedidas forem as atividades 
integrantes do ego mais próximo ao “normal” será o resulta
do psíquico. Contrariamente, quanto menos bem sucedidas as 
atividades integrantes, mais obviamente parapráxico o resultado.

Se procurarmos agora resumir nossos conhecimentos das 
parapraxias da vida quotidiana, diremos que são causadas por 
certa falha do ego em integrar, num todo harmonioso, as di
versas forças que, em determinado momento, estão ativas na 
mente. As forças psíquicas inconscientes que, mais ou menos, 
resistem à integração e que conseguem, em maior qu menor 
grau, exercer influência direta e independente sobre o pensa
mento ou o comportamento em uma parapraxia, provêm às 
vezes do id, às vezes do ego, ou do superego, e, às vezes ain
da. de dois ou de todos ao mesmo tempo. Um observador po
derá, ocasionalmente, fazer uma suposição correta sobre a na
tureza específica dessas forças inconscientes, baseado apenas
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na evidência externa. No entanto, na maioria dos casos, a 
cooperação ativa do paciente na aplicação do método psicana- 
lítico é indispensável para que se possa descobrir as forças in
conscientes em ação. Além disso, mesmo nos casos em que foi 
possível fazer uma suposição convincente, só se poderá ter 
certeza de que a mesma foi correta e completa, pela aplicação 
do método psicanalítico.

Desejamos agora abordar o tema do chiste. Como as pa
rapraxias, o chiste é um fenômeno comum da vida quotidiana 
ao qual Freud dedicou sua atenção já no início de suas inves
tigações psicanalíticas (Freud, 1905a). Conseguiu demonstrar 
tanto a natureza quanto a importância dos processos mentais 
inconscientes que constituem parte da formação e da aprecia
ção de ditos espirituosos e apresentou uma teoria que explica
va as origens da energia psíquica que se descarrega pelo riso, 
sempre que a piada é “boa”.

Freud demonstrou que em cada chiste o pensamento de 
processo primário desempenha um papel essencial. E o fez com 
a mais engenhosa das técnicas. Ele reformulou o chiste na 
linguagem de processo secundário, sem alterar de qualquer for
ma seu conteúdo, e então o chiste desapareceu, completamen
te. O que restou depois da reformulação podia ser interessan
te, inteligente, amargo, cínico, ou convencionalmente impró
prio, mas já não era chiste.

Tomemos, por exemplo, o espirituoso e muito conhecido 
epigrama político que diz “Um liberal é um homem que tem 
os dois pés firmemente plantados no ar”. À primeira vista, 
pode não ser evidente que o pensamento de processo primá
rio foi amplamente aplicado nesta afirmação, mas vejamos o 
que acontece se reformularmos seu conteúdo no processo es
tritamente secundário da linguagem. Se o fizermos, nosso epi
grama se transformará mais ou menos no seguinte: “Um libe
ral procura ser firme e prático, mas na realidade não é nem 
r.m nem outro”, o que é observação crítica, mas não mais es
pirituosa.

Agora que reformulamos nosso epigrama na linguagem 
que pertence exclusivamente à forma do processo secundário, 
percebemos imediatamente que, em sua forma original, o sig
nificado sério do epigrama é expresso em uma forma carac
terística do processo* primário, e não na do secundário. Isto é,
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a forma original transmite explicitamente ao leitor, por meio 
do pensamento de processo secundário, apenas uma imagem 
ou um conceito de um homem tachado de “liberal”, que está 
firmemente apoiado no ar. Pela analogia é que o leitor ou o 
ouvinte compreenderá que “um homem com os pés firmemen
te plantados” significa “um homem forte e decidido” e “um 
homem apoiado no ar” significa “um homem pouco prático 
e indeciso”. Além disso, a forma original do epigrama carece 
por completo de palavras explanatórias e conectivas, presentes 
na reformulação, a saber “procura ser” e “mas na realidade”. 
Como o leitor há de recordar, do Capítulo III, o simbolismo 
por analogia e a tendência à extrema simplificação da sintaxe, 
com a omissão de palavras explanatórias e conectivas são ca
racterísticas do pensamento de processo primário.

Outros chistes exemplificam, naturalmente, várias outras 
características do pensamento de processo primário, como o 
deslocamento, condensação, representação do todo por uma 
parte, ou vice-versa, a equivalência de opostos, e o simbolis
mo, no sentido especificamente psicanalítico da palavra. Além 
disso, uma vez que o chiste é primordialmente um fenômeno 
verbal, percebe-se amiúde, na análise dos chistes, as maneiras 
em que as palavras podem ser empregadas no pensamento de 
processo primário. Por exemplo, partes de palavras diferentes 
podem ser unidas para formar uma nova palavra que então 
adquire o significado das duas palavras originais, o que pode
mos considerar um processo de condensação aplicado a pala
vras. Além disso, pode-se usar também parte de uma palavra 
para representar o todo, ou o significado de- uma palavra pode 
ser deslocado para outra que, comumente, significa algo com
pletamente diferente da primeira, ainda que se lhe assemelhe 
no som e na aparência. Todas essas características do proces
so primário incluem-se no que chamamos de “jogos de pala
vras”. A forma mais conhecida desses jogos de palavras des
tinados a divertir é o trocadilho, proverbialmente considerado 
a pior forma do chiste. Na realidade, entretanto, apesar dessa 
calúnia ao seu valor, os trocadilhos aparecem em muitas pia
das excelentes.

Devemos lembrar que, do ponto de vista do desenvolvi
mento, o processo primário é a forma de pensamento carac
terística da infância, a qual só é gradativamente substituída pe-
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la forma secundária, à medida que a pessoa fica mais velha. 
Segundo este ponto de vista, podemos afirmar que uma ativi
dade como a do chiste representa para ambos, autor e auditó
rio, a reformulação parcial e temporária do processo primário 
como a forma predominante de pensamento, ou, em outras pa
lavras, uma regressão parcial e temporária do ego. No caso do 
chiste, é o próprio ego que inicia a regressão, ou pelo-menos 
a encoraja. Kris (1952) referiu-se a tais processos como re
gressões a serviço do ego e regressões controladas, para dife
renciá-las dos diversos tipos de regressão patológica que po
dem ocorrer de forma incontrolável, com grande prejuízo para 
a eficiência funcional do ego, e até mesmo de sua própria in
tegridade.

Para resumir nossa exposição até aqui, podemos dizer 
que o autor de uma piada, por meio de uma regressão parcial, 
exprime uma idéia de acordo com o processo primário. A ima
gem ou o conceito resultantes são então incluídos na lingua
gem de processo secundário, isto é, são expressos em palavras. 
De modo inverso, o auditório compreende a piada devido a 
uma regressão temporária ao pensamento de processo primá
rio. O leitor deve compreender que essas regressões ocorrem 
automaticamente, sem atrair a atenção quer do autor, quer do 
auditório.

Tomemos o caso do exemplo acima citado; o autor do 
epigrama, fosse ele quem fosse, quis transmitir, de maneira 
chistosa, a idéia de que um liberal procura ser firme e prático, 
mas não é nem uma coisa nem outra. Por meio de uma re
gressão parcial ao pensamento de processo primário, esta idéia 
foi expressa pela imagem de um homem com os pés firmemen
te plantados no ar e essa idéia, expressa em palavras, consti- 
fbi o chiste. Inversamente, o ouvinte ou leitor compreende o 
que o  autor queria dizer por meio do processo primário, em 
conseqüência de uma regressão parcial de sua parte.

É o que tínhamos a dizer sobre as características formais 
do chiste. Constituem, como Freud demonstrou por meio de 
inúmeros exemplos, uma condição necessária para uma piada, 
já que, se forem retiradas, também desaparecerá sua caracte
rística de chiste. Entretanto, como Freud também demonstrou, 
essas características formais são raramente suficientes, por si 
próprias, para dar a impressão de chiste considerável, apesar



de haver exceções a esta afirmação. Por exemplo, muita gente 
pode achar graça em múltiplos trocadilhos complexos, simples
mente pela excelência técniõa ou formal dos mesmos. Não são 
“meros trocadilhos”, são trocadilhos extremamente inteligentes, 
exclusivamente devido à sua forma e, portanto, merecem o 
qualificativo de “chistes”. Os versos seguintes ilustram o que 
acabamos de explicar.

“There was a young man named Hall 
Who died in the spring in the fall.
“Twould have been a sad thing 
If he’d died in the spring,
But he didn’t, he died in the fall”.1

Além disso, uma observação pode dar a impressão de 
grande chiste, pelo fato de estar o auditório preparado para 
achar graça. Como todo contador de piadas sabe, depois que 
um auditório começa a dar gargalhadas, qualquer coisa basta
rá para provocar mais riso, mesmo algo que esse mesmo au
ditório escutaria sem um sorriso, caso estivesse com disposição 
mais sóbria. Também a proporção de álcool ingerido pelo au
ditório muitas vezes fará com que o locutor pareça mais en
graçado. Inversamente, para quem “não está de bom humor” 
nada parecerá espirituoso.

No entanto, essas exceções, caso o leitor realmente con
cordar que sejam exceções, são de somenos importância. De 
modo geral, as .características formais que descrevemos são 
necessárias, mas não constituem por si mesmas condição su
ficiente para o chiste. O conteúdo é igualmente importante,

1 N. do E. — A tradução literal deste trocadilho é impossível 
devido às duas acepções das palavras spring e fali. Porém, para 
dar alguma idéia a respeito, diríamos:

Era uma vez um rapaz chamado Hall 
Que morreu num manancial, no outono.
Como teria sido triste
Se ele morresse na primavera,
Mas não, ele morreu no outono.

Em lugar de "num manancial” poderíamos dizer “na primavera”, 
e "no outono" substituiríamos por "numa cascata".
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como Freud assinalou Ö conteúdo consiste, caractensticamen- 
te, em pensamentos hostis ou sexuais, dos quais o ego se de
fende, de maneira mais ou menos firme, no momento em que 
o chiste é feito ou ouvido. A este respeito, a palavra “sexual” 
é usada no sentido psicanalítico, isto é, pretende incluir os 
componentes oral e anal da sexualidade, bem como os fálicos 
e os genitais. A técnica do chiste geralmente serve para liberar 
ou descarregar as tendências inconscientes que, de outro mo
do, não teriam expressão ou, pelo menos, expressão completa.

Para ilustrar o que acabamos de dizer, apresentaremos a 
seguinte observação, muito espirituosa, que corria pela década 
dos 30, e que foi atribuída a um célebre humorista da época: 
“Se iodas as moças do baile de Yale se deitassem, de ponta a 
ponta, eu não me surpreenderia nem um pouco”. O conteúdo 
deste chiste é claro: “Eu não ficaria nada surpreendido se to
das as moças no baile de Yale tivessem relações sexuais du
rante a festa”. Se este conteúdo fosse expresso de maneira tão 
crua em uma reunião social provavelmente provocaria séria re
provação do superego nas mentes do auditório. Considerariam, 
talvez, tão vulgares o autor, quanto a observação, e não sen
tiriam prazer algum em relação a qualquer fantasia ou desejo 
sexual que porventura fossem despertados em suas mentes pe
lo que ouviram. Por outro lado, quando o mesmo conteúdo é 
transmitido de forma espirituosa, é bem possível que a repro
vação do superego seja evitada e que a excitação sexual cau
se prazer e não embaraço. Em outras palavras, a técnica do 
chiste provoca alguma gratificação sexual que, sem ela, nessas 
circunstâncias, não seria possível.

Do mesmo modo, reportando-nos a nosso epigrama so
bre o liberal, vemos que com a técnica do chiste o autor é 
capaz de cobrir de sarcasmos os liberais, que ele despreza, o 
que certamente não faria de forma direta, com a total apro
vação do auditório. Realmente, com a ajuda do processo pri
mário, ele consegue dar a impressão, até à última palavra de 
sua frase, de estar fazendo elogios aos liberais _e não de os 
estar injuriando. Também neste caso, do ponto de vista do 
auditório, os impulsos que, de outra forma, seriam reprimidos, 
podem proporcionar uma boa dose de gratificação ou de des
carga prazerosa. Neste caso, naturalmente, os impulsos em 
questão são hostis.
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O prazer derivado desses impulsos, que em outras circuns
tâncias seriam reprimidos, quer fossem hostis, sexuais, ou am
bos, é que contribui em grande parte para a apreciação de um 
chiste. Para ser realmente boa, a piada não deve ser apenas 
inteligente, precisa ter uma “ponta de malícia”. Com exceção, 
talvez, do conhecedor de piadas, a excelência formal raramen
te será um substituto satisfatório para o conteúdo ou a inten
ção. Em outras palavras, o prazer derivado do aspecto técni
co de uma anedota raramente é tão grande quanto o que de
corre de um impulso proibido que consegue escapar da pres
são contra ele exercida pelas defesas do ego.

No entanto, apesar da diferença de proporção, devemos 
reconhecer que, realmente, o prazer do chiste provém de duas 
fontes diferentes. A primeira é a substituição regressiva do pen
samento de processo secundário pelo primário que, como vi
mos, é uma condição indispensável ao chiste. É razoável su
por que o prazer derivado dessa regressão é um caso especial 
do prazer, que em geral surge ao revertermos ao comporta
mento infantil e ao nos libertarmos das repressões da vida 
adulta. A segunda fonte de prazer, como dissemos, é a conse
quência da liberação ou da fuga de impulsos que em outras 
circunstâncias seriam controlados ou proibidos. Das duas, a 
última é a fonte de maior prazer, enquanto a primeira é indis
pensável para alcançar o efeito a que> chamamos de chiste.

O leitor há de reconhecer que a digressão teórica dos úl
timos parágrafos foi formulada em termos subjetivos. Isto é, 
cm termos da experiência do prazer. Em sua monografia sobre 
o chiste, Freud procurou dar um passo à frente e explicar o 
dso e o prazer que o acompanham, baseando-se na descarga 
da energia psíquica.

Sua formulação foi a seguinte. À substituição do proces
so secundário pelo primário resulta, por si só, em uma certa 
reserva de energia psíquica, que fica, assim, disponível para 
uma descarga imediata, na forma do riso. No entanto, a ab- 
rogação temporária das defesas do ego libera uma quantidade 
muito maior de energia psíquica e, em conseqüência, os impul
sos, que de outra forma seriam proibidos, como dissemos aci
ma, são momentaneamente libertados. Segundo Freud a ener
gia que o ego comumente despende como uma contracatexia 
ante esses impulsos, é que súbita e temporariamente se liberta
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pelo chiste, estando, por conseguinte, disponível para ser des
carregada pelo riso.

Podemos concluir este capítulo comparando o que apren
demos sobre o chiste com o que aprendemos sobre as para
praxias. Que existem semelhanças entre os dois tipos de fe
nômenos, não há dúvida. Em ambos há uma emersão momen
tânea de tendências que, de outra forma, teriam permanecido 
inconscientes, e em ambos o pensamento de processo primá
rio desempenha, de modo característico, papel importante, se
não indispensável. Entretanto, no caso das parapraxias, a emer
são de uma tendência que teria permanecido inconsciente de
corre de uma incapacidade temporária do ego de dominá-la ou 
de integrá-la, de maneira normal, às demais tendências psíqui
cas, ativas na mente, ao mesmo tempo. A parapraxia ocorre 
apesar do ego. No caso do chiste, por outro lado, o ego pro
duz ou permite, de boa vontade, uma regressão temporária e 
parcial ao pensamento de processo primário, estimulando, as
sim, a ab-rogação momentânea de suas atividades defensivas, 

, o que permite a emersão dos impulsos inconscientes. O ego 
produz ou acolhe o chiste. Outra diferença, segundo nos pa
rece, é que a tendência inconsciente que emerge temporaria
mente em uma parapraxia pode derivar do id, do ego, ou do 
superego, ao passo que, no chiste, a tendência até então in
consciente que emerge é habitualmente um derivado do id.
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Capítulo sete

OS SONHOS

O estudo dos sonhos ocupa um lugar especial na psica
nálise. The Interpretation of Dreams (A Interpretação de So
nhos) (Freud, 1900) foi uma contribuição tão revolucionária 
e monumental para a psicologia quanto The Origin of Species 
(A Origem das Espécies) o fora para a biologia, meio séculp 
antes. Já em 1931, o próprio Freud escrevia, em prefácio pa
ra a terceira edição da tradução inglesa de Brill da “Interpre
tação de Sonhos”, que “este livro contém, mesmo segundo mi
nha opinião atual, a mais valiosa de todas as descobertas que 
tive a sorte de fazer. Um discernimento dessa natureza só 
acontece à gente uma vez na vida”. Além disso, seu êxito na 
interpretação dos' sonhos foi-lhe de imensa valia no princípio 
deste século, numa época em que seu trabalho, profissional era 
necessariamente realizado em completo isolamento de seus co
legas médicos. Naquela época difícil, ele se esforçava por com
preender, e aprender a tratar com êxito, as neuroses de que so
friam seus pacientes. Como sabemos, através de suas cartas 
(Freud, 1954), ele muitas vezes se sentiu desanimado e até 
mesmo desesperado. No entanto, por mais desalentado que se 
sentisse, conseguia extrair coragem das descobertas que fizera 
sobre os sonhos, pois aí sabia que pisava terreno firme e esta 
certeza dava-lhe a confiança de que precisava para prosseguir 
(Freud, 1933).

Freud tinha perfeitamente razão em valorizar tanto o seu 
trabalho sobre os sonhos. Em nenhum outro fenômeno da vi
da psíquica normal, os processos inconscientes da mente são 
revelados de forma tão clara e acessível ao estudo. Os sonhos 
são, verdadeiramente, uma estrada real que leva aos recessos 
inconscientes da mente. No entanto, isto não esgota as razões 
que òs tornam importantes e valiosos para o psicanalista. O 
fato é que o estudo dos sonhos não proporciona simplesmente
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a compreensão dos processos e conteúdos mentais inconscien
tes em geral. Revela, principalmente, os conteúdos mentais 
que foram reprimidos ou de qualquer forma excluídos da cons
ciência e de sua descarga pelas atividades' defensivas do ego. 
Uma vez que a parte do id cujo acesso à consciência foi bar
rado é precisamente a que está envolvida nos processos pato
gênicos que originam as neuroses e, talvez, também as psico
ses, é fácil compreender que esta característica dos sonhos 
constitua mais uma razão, muito importante, para o lugar es
pecial que o estudo dos sonhos ocupa na psicanálise.

A teoria psicanalítica dos sonhos pode ser formulada da 
seguinte maneira. A experiência subjetiva que aparece na cons
ciência durante o sono e que, após o despertar, chamamos de 
sonho, é apenas o resultado final de uma atividade mental in
consciente durante esse processo fisiológico que, por sua natu
reza ou intensidade, ameaça interferir com o próprio sono. Ao 
invés de acordar, a pessoa sonha. Chamamos de sonho mani
festo, a experiência consciente, durante o sono, que a pessoa 
pode ou não recordar depois de despertar. Seus vários elemen
tos são designados como conteúdo manifesto do sonho. Os 
pensamentos e desejos inconscientes que ameaçam acordar a 
pessoa são denominados conteúdo latente do sonho. Às ope
rações mentais inconscientes por meio das quais o conteúdo 
latente do sonho se transforma em sonho manifesto, damos o 
nome de elaboração do sonho.

É da maior importância conservar em mente eçsas distin
ções. Deixar de fazê-lo poderá causar grandes e freqüentes 
confusões e mal-entendidos que surgem a respeito da teoria 
psicanalítica dos sonhos. No sentido rigoroso da expressão, a 
palavra “sonho” (na terminologia psicanalítica) deveria ser 
usada apenas para designar o fenômeno total, do qual são par
tes integrantes o conteúdo latente do sonho, a elaboração do 
sonho e o sonho manifesto. Na prática, na literatura psicana
lítica, “sonho” é freqüentemente empregado para designar o 
“sonho manifesto”. Em geral, quando isto acontece, não ge
rará confusão se o leitor estiver bem familiarizado com a teo
ria psicanalítica dos sonhos. Por exemplo, a afirmação de 
que “o paciente teve o seguinte sonho”, quando seguida pelo 
texto verbal do sonho manifesto, não deixa dúvida, na mente 
do leitor informado, de que a palavra “sonho” significa “so-
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nho manifesto”. No entanto, é essencial que o leitor, ainda 
não completamente familiarizado com o assunto da teoria dos 
sonhos, pergunte a si próprio o que o autor queria dizer com 
a simples palavra “sonho”, toda vez que a encontrar na litera
tura psicanalítica. Existe outro termo que, na prática, surge 
na literatura e nos comentários, e que convém definirmos aqui. 
Trata-se da expressão “o significado de um sonho”, ou “um 
sonho significa”. Propriamente falando, o significado de um 
sonho só pode se referir ao seu conteúdo latente. No presente 
estudo, tentaremos conservar uma terminologia precisa, a fim 
de evitar a possibilidade de confusão.

Definidas as três partes componentes do sonho, passemos 
a considerar a parte do mesmo que, em nossa opinião, inicia 
o processo de sonhar, isto é, o conteúdo latente do sonho. Este 
conteúdo divide-se em três categorias principais. A primeira, 
é evidente, compreende as impressões sensoriais noturnas, as 
quais invadem continuamente os órgãos sensoriais daquele que 
dorme; às vezes, algumas participam da iniciação de um so
nho e, neste caso, formam parte do conteúdo latente desse 
sonho. Todos nós já experimentamos essas sensações. O som 
de um despertador, sede, fome, urgência de urinar ou defecar, 
dor de um ferimento ou de um processo mórbido devido à 
má posição de alguma parte do corpo, calor ou frio descon
fortáveis, tudo pode constituir parte do conteúdo latente do 
sonho. A esse respeito há dois fatos que é içnportante ter em 
mente. O primeiro é que a maioria dos estímulos sensoriais 
noturnos não perturbam o sono, nem mesmo a ponto de par
ticipar da formação de um sonho. Pelo contrário, a grande 
maioria dos impulsos de nosso aparelho sensorial não tem efei
to discernível sobre a mente durante o sono. Isto é exato mes
mo a respeito de sensações que, em estado de vigília, con
sideraríamos intensas. Há pessoas que podem dormir durante 
uma tempestade violenta sem acordar ou sonhar, apesar do 
fato de que sua audição é normal. O segundo fato é que uma 
impressão sensorial perturbadora, durante o sono, pode ter o 
efeito de acordar imediatamente a pessoa, sem nenhum sonho, 
pelo menos tantq quanto o sabemos. Isso é principalmente evi
dente quando dormimos “com um ouvido ligado” ou “com um 
olho aberto”, como acontece, por exemplo, com os pais de 
uma criança doente. Em tais casos, quer o pai, quer a mãe,
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muitas vezes acordará imediatamente, ao primeiro som pertur
bador produzido pela criança, por mais leve que seja.

A segunda categoria do conteúdo latente do sonho com
preende pensamentos e idéias relacionados às atividades e preo
cupações da vida normal, em estado de vigília, daquele que 
sonha, e que permanecem inconscientemente ativos em sua 
mente durante o sono. Por causa de sua atividade contínua, 
tendem a acordar a pessoa, do mesmo modo que o fazem os 
estímulos sensoriais. Se a pessoa sonha ao invés de acordar, 
esses pensamentos e idéias atuam como parte do conteúdo 
latente do sonho. Os exemplos são inumeráveis. Incluem toda 
a variedade de interesses e recordações, comumente acessíveis 
ao ego, com todos os sentimentos de esperança ou medo, or
gulho ou humilhação, interesse ou repugnância que os possam 
acompanhar. Podem ser pensamentos sobre uma festa da noi
te anterior, preocupação com uma tarefa não concluída, an
tecipação de um evento feliz no futuro, ou qualquer outra coi
sa qüe se possa imaginar, e que seja de interesse corrente na 
vida daqüele que dorme.

A terceira categoria compreende um ou vários impulsos 
do id que, ao menos em sua forma infantil original, são bani
dos, pelas defesas do ego, da consciência ou da gratificação 
direta durante o estado de vigília. Esta é a parte do id que 
Freud chamou de “reprimida” em sua monografia sobre a hi
pótese estrutural do aparelho psíquico (Freud, 1923), embora 
mais tarde adotasse o ponto de vista, agora geralmente aceito 
pelos psicanalistas, de que a repressão não é a única defesa 
que o ego emprega contra os impulsos do id inadmissíveis à 
consciência.

Não obstante, o termo original* “reprimido” continua em 
uso corrente para designar esta parte do id. Nestas condições, 
portanto, podemos dizer que a terceira .categoria do conteúdo 
latente do sonho, em um sonho determinado, é um impulso, 
ou impulsos, da parte reprimida do id. Uma vez que as defe
sas mais importantes e de maior alcance do ego contra o id 
são as que se formam durante as fases pré-edipiana e edipiana 
da infância, conclui-se que os impulsos do id nesses primeiros 
anos são o conteúdo principal do reprimido. Por conseguinte, 
a parte do conteúdo latente do sonho que deriva da reprimida 
é geraímente infantil ou pueril, isto é, consiste em desejos 
apropriados à primeira infância ou dela provenientes.
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Como podemos ver, isto contrasta com as duas primeiras 
categorias do conteúdo latente dp sonho, que compreendem, 
respectivamente, sensações correntes e preocupações correntes. 
Naturalmente, durante a infância, o corrente e o pueril podem 
coincidir. Entretanto, no que se refere aos sonhos da última 
infância e da vida adulta, o conteúdo latente tem duas ori
gens, uma no presente e a outra no passado.

Naturalmente, desejamos saber qual a importância rela
tiva das três partes do conteúdo latente e se todas três se 
encontram no conteúdo latente de todo sonho. Quanto à pri
meira pergunta, Freud (1933) declarou, de modo inequívoco, 
que a parte essencial do conteúdo latente é a que provém do 
id reprimido. Acreditava ser esta a parte que contribui com 
maior parcela de energia psíquica necessária ao sonho e que, 
sem essa participação, não pode haver sonho. Um estímulo 
sensorial noturno, por mais intenso que seja, como Freud o 
dèscreveu, deve recrutar o auxílio de um ou mais desejos do 
id reprimido para que possa originar um sonho, e o mesmo 
ocorre com as preocupações da vida em estado de vigília, por 
mais exigentes que sejam suas reivindicações sobre a atenção 
e o interesse daquele que dorme.

Quanto à segunda pergunta, deduz-se de nossa resposta 
à primeira que um ou mais desejos ou impulsos do id repri
mido constituem parte essencial do conteúdo latente de todo 
sonho. Parece também ser verdade que, pelo menos, algumas 
das preocupações da vida quotidiana, em estado de vigília, 
formam parte do conteúdo latente de todo sonho. Não se pode 
demonstrar, por outro lado, que as sensações noturnas apare
çam no conteúdo latente de cada sonho, conquanto desem
penhem um papel evidente em alguns deles.

Desejamos, agora, considerar a relação entre o conteúdo 
latente do sonho e o sonho manifesto, ou, para sermos mais 
específicos, os elementos ou o conteúdo do sonho manifesto. 
Dependendo do sonho, esta relação pode ser muito simples ou 
muito complexa; há, porém, um elemento constante. Q con
teúdo latente é inconsciente, enquanto o conteúdo manifesto 
é consciente. A relação mais simples possível entre os dois se
ria, portanto, que o conteúdo latente se tornasse consciente.

É possível que Isto aconteça, ocasionalmente, no caso dos 
estímulos sensoriais durante o sono. Por exemplo, pode-se con-
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tar a uma pessoa, pela manhã, ao acordar, que carros do cor
po de bombeiros passaram pela casa durante a noite enquanto 
dormia, e a pessoa poderá então recordar-se de ter ouvido uma 
sirene de incêndio, durante o sono. No entanto, estaríamos 
mais inclinados, provavelmente, a considerar tal experiência 
como uma linha divisória ou uma transição entre uma percep
ção comum em estado de vigília, e um sonho típico, do que 
como um verdadeiro sonho. Poderíamos, mesmo, suspeitar que 
a pessoa houvesse acordado momentaneamente ao ouvir as 
sirenes, embora devamos admitir que isto não passa de suposi
ção nossa.

Em todo caso, para o que nos propomos presentemente 
será melhor limitarmo-nos a uma consideração dos fenômenos 
inquestionavelmente estabelecidos como sonhos. Dentre estes, 
os de primeira infância são os que nos fornecem a relação 
mais simples entre conteúdo latente e conteúdo manifesto. Pri
meiro, porque em tais sonhos não precisamos distinguir entre 
preocupações infantis e habituais; são exatamente a mesma 
coisa. Segundo, porque nãô se pode ainda estabelecer uma dis
tinção clara entre a parte reprimida e o resto do id, uma vez 
que o ego da criança muito nova ainda não se desenvolveu 
a ponto de haver criado defesas permanentes contra qualquer 
impulso do id.

Tomemos por exemplo o sonho de uma criança de dois 
anos cuja mãe acabava de voltar do hospital com um novo 
bebê. Na manhã seguinte à volta da mãe, ela contou-lhe um 
sonho com o seguinte conteúdo manifesto: “Vi o bebê ir em
bora”. Qual é o conteúdo latente deste sonho? Normalmente, 
trata-se de algo que só podemos determinar pelas associações 
daquele que sonha, isto é, aplicando o método psicanalítico. 
Naturalmente, uma criança de dois anos não pode compreender, 
nem cooperar conscientemente em tal empresa. Entretanto, 
neste caso, podemos perfeitamente considerar o comportamen
to conhecido da criança e sua atitude para com o novo bebê, 
que eram de hostilidade e repulsa, como equivalentes às as
sociações com o conteúdo manifesto do sonho. Assim agindo, 
podemos concluir que o conteúdo latente do sonho é um im
pulso hostil para com o recém-nascido e um desejo de destruí- 
lo ou de livrar-se dele.

Mas, qual a relação entre o conteúdo latente e o conteú
do manifesto do sonho em nosso exemplo? Aparentemente a
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resposta é que o conteúdo manifesto difere do latente, nos se
guintes aspectos. Inicialmente, como já dissemos, o primeiro 
é consciente e o último, inconsciente. Em segundo lugar, o 
conteúdo manifesto é uma imagem visual, enquanto o conteú
do latente é algo semelhante a um desejo ou impulso. Final
mente, o conteúdo manifesto é uma fantasia que simboliza o 
desejo ou iiflpulso latente já satisfeito, isto é, trata-se de uma 
fantasia que consiste essencialmente na satisfação do desejo 
ou impulso latente. Podemos dizer, então, que, no caso que 

' escolhemos como exemplo, a relação entre o conteúdo laten
te e o manifesto do sonho é uma fantasia consciente, segundo 
a qual o desejo latente foi ou está sendo satisfeito, e que se 
expressa na forma de uma experiência ou imagem visual. Con
sequentemente, a elaboração do sonho, neste exemplo, consis
tiu na formação ou seleção de uma fantasia de satisfação do 
desejo ê  na sua representação na forma visual.

Esta é a relação que se estabelece entre o conteúdo la
tente e o manifesto de todos os sonhos da primeira infância, 
tanto quanto o sabemos. Além disso, constitui o padrão bási
co que será seguido nos sonhos, mais tarde, na infância e na 
vida adulta, muito embora, nos sonhos mais complexos destes 
últimos estágios, -o padrão seja elaborado e complicado por 
fatores que comentaremos mais adiante.

Antes, entretanto, devemos registrar que o processo de 
sonhar é, em essência, um processo de satisfação de um im
pulso do id com uma fantasia. Podemos compreender melhor, 
agora, como um sonho pode fazer com que a pessoa continue 
dormindo e não seja acordada por uma atividade mental in
consciente e perturbadora. É porque o impylso ou desejo per
turbador do id, que habitualmente forma uma parte do con
teúdo latente do sonho, se gratifica com a fantasia, perdendo 
assim, pelo menos, parte de sua urgência e, portanto, de seu 
poder de despertar a pessoa que dorme.

Inversamente, compreendemos que o fato de que o so
nho manifesto é habitualmente a. satisfação de um desejo, de
corre da natureza do conteúdo latente que é, afinal, o inicia
dor do sonho, bem como sua fonte principal de energia psí
quica. O elemento do id que desempenha este papel no conteú
do latente só pode exercer pressão constante à procura de 
gratificação, uma vez que esta é a própria natureza dos im
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pulsos instintivos, dos quais é um derivativo. No sonho ocor
re uma gratificação parcial atingida através da fantasia, já que 
a gratificação completa, por meio de ações apropriadas, é im
possibilitada pelo sono. Visto que a mobilidade está bloquea
da, usa-se a fantasia como substituto. Se expressarmos a mes
ma idéia em termos de energia psíquica, diremos que a cate- 
xia, associada ao elemento do id no conteúdo latente, ativa o 
aparelho psíquico que passa a realizar a elaboração do sonho, 
conseguindo uma descarga pardal por meio da imagem: da 
fantasia que satisfaz o desejo e constitui o sonho manifesto.

Neste ponto, devemos levar em consideração o fato evi
dente de que o conteúdo manifesto da maioria dos sonhos da 
última infância e da vida adulta não são absolutamente reco
nhecíveis como satisfação de desejos, quer à primeira, quer, 
mesmo, à segunda vista. O conteúdo manifesto de certos so
nhos consiste, realmente, em imagens tristes ou mesmo apa
vorantes, fato este que tem sido repetidamente citado nos últi
mos cinqüenta anos como argumento contra a asserção de 
Freud de que todo o sonho manifesto é a satisfação de um de
sejo, na forma de uma fantasia. Como explicar esta discre
pância aparente entre nossa teoria e os fatos evidentes?

A resposta a essa pergunta é muito simples. Como dis
semos, no caso dos sonhos da primeira infância, o conteúdo 
latente do sonho determina* por meio da elaboração do so
nho, um sonho manifesto, que é uma fantasia da satisfação 
do impulso ou desejo que constitui o conteúdo latente. Esta 
fantasia é experimentada pelo sonhador na forma de impres
sões sensoriais. A mesma relação evidente entre o conteúdo 
latente e o conteúdo manifesto do sonho revela-se às vezes em 
sonhos da vida posterior. Estes assemelham-se muito aos so
nhos simples da primeira infância. No entanto, ocorre mais 
freqüentemente que o conteúdo manifesto de um sonho nes
ses anos posteriores seja a versão disfarçada e distorcida de 
uma fantasia de satisfação de desejos, experimentada, predo
minantemente, como uma imagem visual, ou uma série de 
imagens visuais. O disfarce e a distorção são, às vezes, de tal 
monta, que o aspecto de satisfação do desejo do sonho mani
festo é, por assim dizer, irreconhecível. Realmente, como to
dos sabemos, o sonho manifesto é, por vezes, uma miscelâ
nea de fragmentos sem relação aparente que parece não ter
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qualquer sentido e muito menos representar a realização de 
um desejo. Outras vezes, o disfarce e a distorção se revelam 
tão intensamente, que o sonho manifesto torna-se na realidade 
apavorante e importuno, ao invés de manter a forma agradá
vel que deveríamos esperar de uma fantasia de satisfação do 
desejo.

A elaboração do sonho cria o disfarce e a distorção, que 
são características proeminentes dos sonhos manifestos da úl
tima infância e da vida adulta. Estamos interessados em sa
ber quais os processos envolvidos na elaboração do sonho e 
como cada um deles contribui para disfarçar o conteúdo la
tente, a ponto de torná-lo irreconhecível no sonho manifesto.

Freud conseguiu demonstrar que há dois fatores princi
pais e um subsidiário a considerar em relação à elaboração 
do sonho. O primeiro fator principal, que na realidade é a 
própria essência da elaboração do sonho, é que se trata de 
uma tradução, para a linguagem do processo primário, das 
partes do conteúdo latente ainda não expressas nesta lingua
gem, seguida de uma condensação de todos os elementos do 
conteúdo latente em uma fantasia de satisfação dos desejos. 
O segundo fator principal consiste nas atividades defensivas 
do ego, que exercem profunda influência no processo de tra
dução e formação da fantasia, influência esta que Freud com
parou à de um censor de notícias com amplos poderes para 
suprimir qualquer trecho contestável. O terceiro fator, subsi
diário, é o que Freud designou como elaboração secundária.

Consideremos, agora, cada um destes fatores sucessiva
mente. Em primeiro lugar, como dissemos, a elaboração do 
sonho consiste na tradução para o pensamento de processo 
primário da parte do conteúdo latente do sonho que origina- 
riamente se expressa de acordo com o processo secundário. 
Isto, normalmente, incluiria o que denominamos preocupações 
e interesses da vida diária. Além do mais, como Freud assi
nalou, esta tradução ocorre de determinada maneira. Segundo 
ele o referiu, leva-se em consideração a possibilidade de ex
pressar o resultado da tradução na forma de imagens visuais, 
plásticas. Esta preocupação por uma representabilidade plás
tica corresponde naturalmente ao fato de que o conteúdo ma
nifesto do sonho consiste principalmente nessas imagens. A 
mesma preocupação pela representabilidade plástica manifestá-

169



se conscientemente, em algumas atividades da vida normal em 
estado de vigília, como, por exemplo, nas charadas e na com
posição de caricaturas e rébus.

Outra consideração que, sem dúvida, afeta esse processo 
de tradução, na elaboração do sonho, é a natureza dos ele
mentos latentes do sonho que já estão na linguagem do pro
cesso primário, isto é, essencialmente, as lembranças, imagens 
e fantasias associadas ao desejo ou impulso do reprimido. Em 
outras palavras, a elaboração do sonho tenderá a traduzir as 
preocupações diárias da vida em estado de vigília em termos 
ou em imagens tão intimamente relacionadas quanto possível 
ao material que se liga ou se associa ao reprimido. Ao mesmo 
tempo, entre as várias, ou talvez, mesmo, entre as muitas fan
tasias de gratificação associadas ao impulso reprimido, a ela
boração do sonho escolhe aquela que possa ser mais facil
mente relacionada às preocupações diárias traduzidas da vida 
em estado de vigília. Tudo isto é uma forma, necessariamente 
desajeitada, de dizer que a elaboração do sonho efetua uma 
aproximação tão estreita quanto possível entre os vários ele
mentos latentes do sonho, ao traduzir para a linguagem do 
processo primário as partes do conteúdo latente que precisam 
ser traduzidas, ao mesmo tempo criando ou selecionando uma 
fantasia que representa a gratificação do impulso do reprimi
do que também é parte do conteúdo latente. Como dissemos 
no parágrafo anterior, tudo isto é feito em consideração à 
representabilidade visual. Além disso, o processo de aproxi
mação que acabamos de descrever torna possível que uma 
única imagem represente, simultaneamente, vários elementos 
latentes do sonho. Em conseqüência, ocorre uma alta propor
ção do que Freúd chamou de “condensação”, o que significa 
que, pelo menos na vasta maioria dos casos, o sonho mani
festo é uma versão altamente condensada dos pensamentos, 
sensações e desejos que compõeip o conteúdo latente do sonho.

Antes de passarmos ao exame do papel desempenhado 
na elaboração do sonho pelas defesas do ego, devemos nos 
deter e indagar se a parte da elaboração do sonho, já estuda
da, tem alguma fração de responsabilidade pelo disfarce e /a  
distorção que, segundo dissemos, caracterizam a maioria dos 
sonhos manifestos, e, caso o seja, que papel desempenha neste 
sentido.
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É compreensível que a expressão das preocupações quo
tidianas do estado de vigília na linguagem do processo primá
rio resulte em um alto grau de distorção do seu - significado e 
conteúdo. No entanto, o leitor poderá perfeitamente pergun
tar por que esta operaçãp psíquica precisa ter o efeito de tor
nar seu resultado final incompreensível para aquele que so
nha. Afinal, a pessoa que compõe uma caricatura, uma chara
da ou um rébus, pode compreender o significado de süas ima
gens, apesar do fato de que o mesmo foi expresso na lingua
gem do processo primário. Na realidade, o significado dessas 
criações é compreendido por muita gente além do próprio 
compositor. Além do mais, as idéias expressas na linguagem 
do processo primário nos são inteligíveis em outras circuns
tâncias, como, por exemplo, no caso dos chistes, como vimos 
no Capítulo VI. Por que, então, deve um sonho manifesto 
ser ininteligível, simplesmente porque contém idéias expressas 
por meio do processo primário?

Parte da resposta a esta pergunta parece ser o seguinte: 
o chiste, as caricaturas, os rébus e até mesmo as charadas são 
todos compostos com uma condição especial, a de serem in
teligíveis. Devem comunicar um significado a umv auditório 
real ou em potencial, se quiserem ser “bons”. Um sonho ma
nifesto, por outro lado, não está sujeito a essa restrição. É 
simplesmente o resultado final de um processo que visa à fan
tasia da satisfação de um desejo, ou, expresso de outra ma
neira, a descarga de suficiente energia psíquica associada ao 
conteúdo latente do sonho, de modo a evitar que este conteú
do acorde a pessoa. Não é surpreendente, portanto, que o so
nho manifesto não seja de maneira imediatamente • compreen
sível, mesmo para a própria pessoa que sonhou.

No entanto, o segundo fator principal, que afirmamos 
participar da elaboração do sonho, representa um papel muito 
mais importante no disfarce do conteúdo latente do sonho, 
bem como em tornar inteligível o sonho manifesto. Este se
gundo fator, como o leitor há de recordar, é a atuação das 
defesas do ego. Podemos notar, de passagem, que a primeira 
descrição que Freud fez deste fator foi muito anterior à sua 
formulação da hipótese estrutural referente ao aparelho psí- 

• quico, de que fazem parte os termos “ego” e “defesas”. Por 
esta razão teve de criar um nome para o fator em questão e
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o escolhido, como dissemos acima, foi “censor onírico”, ter
mo altamente apropriado e expressivo.

Para compreender claramente como agem as defesas do 
ego no processo de formação do sonho manifesto, devemos 
primeiramente reconhecer que ele afeta as diferentes partes do 
conteúdo latente dos sonhos, em maior ou menor proporção. 
A parte do conteúdo latente que consiste em sensações notur
nas geralmente não se sujeita a qualquer atuação defensiva 
do ego, a menos talvez que consideremos que o ego procura 
negar todas essas sensações devido a seu desejo de dormir. 
No entanto, hão estamos realmente certos de que essa atitude 
da pessoa que dorme, em relação às sensações noturnas, seja 
uma defesa do ego no sentido comum do termo, e, assim, po
demos perfeitamente excluí-lo de nossas considerações em re
lação a nosso presente estudo.

Em acentuado contraste com as sensações noturnas, a 
parte do conteúdo latente do sonho que consiste nos desejos e 
impulsos do reprimido é diretamente antagonizada pelas de
fesas do ego. Sabemos, na verdade, que esse antagonismo é 
antigo e de natureza permanente, e que sua presença é a ra
zão de falarmos do “reprimido”. Não temos nenhuma dificul
dade, portanto, em compreender que as defesas do ego ten
dem a se opor ao aparecimento desta parte do conteúdo laten
te do sonho, no sonho manifesto, consciente, uma vez que es
tão em constante antagonismo com o seu aparecimento na 
consciência, também durante o estado de vigília. A oposição 
das defesas do ego a esta parte do conteúdo latente do sonho 
é o principal responsável pelo fato de ser o sonho manifesto, 
freqüentemente, incompreensível como tal, e praticamente ir
reconhecível comp uma imagem da fantasia de satisfação dos 
desejos.

A parte restante do conteúdo latente dos sonhos, isto é, 
a que se refere às preocupações diárias do estado de vigília, 
ocupa, em relação às defesas do ego, um lugar intermediário 
entre as duas partes que acabamos de examinar. Muitas preo
cupações do estado de vigília não são rejeitadas pelo ego, ex
ceto, talvez, como possíveis perturbadores do sono. Algumas 
são mesmo consideradas agradáveis e desejáveis pelo ego. No 
entanto, há outras preocupações comuns-que são diretamente 
desagradáveis para o ego por determinarem ansiedade ou sen
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timento de culpa. Durante o sono, portanto, os mecanismos 
de defesa do ego tentam barrar o acesso à consciência a essas 
fontes de desprazer. O leitor há de recordar que, no Capítulo 
IV, comentamos que é o desprazer ou a perspectiva do des
prazer que, em geral, desencadeia as defesas do ego. No caso 
de elementos latentes do sonho, como os que agora comenta
mos, acreditamos que a intensidade da oposição inconsciente 
que lhes faz o ego é proporcional à intensidade da ansiedade 
òu do sentimento de culpa, isto é, do desprazer a eles asso
ciado.

Vemos, então, que as defesas do ego se opõem vigorosa
mente a que a parte do conteúdo latente do sonho que deriva 
do reprimido penetre na consciência, como se opõe, com maior 
ou menor intensidade, conforme o caso, às diversas preocupa
ções do estado de vigília que são, também, uma parte do con
teúdo latente. Entretanto, por definição, os pensamentos, es-, 
forços e sensações inconscientes, a que chamamos de conteúdo 
latente do sonho, conseguem, realmente, penetrar na consciên
cia, onde surgem na forma de sonho manifesto. O ego não 
pode impedi-lo, mas pode influir na atividade do sonho, e real
mente o faz, tornando o sonho manifesto distorcido de ma
neira irreconhecível e, consequentemente, ininteligível. Assim 
a incompreensibilidade da maioria dos sonhos manifestos não 
se deve unicamente ao fato de serem expressos na linguagem 
do processo primáriQ, sem qualquer consideração pela inteli
gibilidade. A principal razão para que sejam incompreensíveis 
é que as defesas do ego os fazem assim.

Em 1933, Freud denominou o sonho manifesto, “forma
ção de compromisso”, com o que quis dizer que seus vários 
elementos poderiam ser considerados um compromisso entre 
as forças opostas do conteúdo latènte do sonho, de um lado, 
e as das defesas do ego, de outro. Como veremos no Capítulo 
VIII, um siníoma neurótico é igualmente uma formação de 
compromisso entre um elemento do reprimido e as defesas do 
ego.

Talvez um exemplo simples seja útil para esclarecer este 
ponto. Suponhamos que a pessoa que sonha é uma mulher 
e que a parte do conteúdo latente do sonho derivada do repri
mido constitua um desejo, originário da fase edipiana, de ter 
relações sexuais com o pai. Isto poderia ser representado no 
sonho manifesto, conforme uma fantasia apropriada daquele
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período da vida, por uma imagem da mulher e seu pai lutan
do um contra o outro, seguida de uma sensação de excitação 
sexual. Entretanto, se as defesas do ego se opõem a tal ex
pressão indisfarçada desse desejo edipiano, a excitação sexual 
pode ser barrada da consciência e em conseqüência o elemen
to do sonho reduz-se simplesmente à imagem da luta com o 
pai, sem a concomitante excitação sexual. Se isto for ainda 
demasiadamente parecido com a fantasia original para que o 
ego possa tolerar sem ansiedade ou sentimento de culpa, a 
imagem do pai pode deixar de aparecer, sendo substituída por 
outra em que a mulher está lutando com outra pessoa, seu 
próprio filho talvez. Se a imagem da luta ainda for muito pa- 
rceida com a fantasia original, poderá ser substituída por al
guma outra atividade física como, por exemplo, a dança, de 
modo que o elemento manifesto do sonho será o da mulher 
dançando com seu filho. Mas ainda isto pode ser repelido pe
lo ego; então, em lugar do elemento manifesto do sonho que 
acabamos de descrever, nele pode aparecer a imagem de uma 
mulher desconhecida, com um rapaz que é seu filho, numa 
sala de assoalho encerado.

Deveríamos concluir esta série de exemplos com as pala
vras “e assim por diante”, uma vez que as possibilidades de 
disfarçar a verdadeira natureza de qualquer elemento do con
teúdo latente do sonho são praticamente infinitas. Na realida
de, naturalmente, o equilíbrio entre a intensidade das defesas 
e a do elemento latente do sonho é que determina se o sonho 
manifesto está mais próximo ou distantemente relacionado co
mo o sonho latente, isto é, quantos disfarces foram infringi
dos, durante a atividade do sonho, ao seu elemento latente. 
Incidentalmente, no exemplo dado no parágrafo anterior, o 
leitor deve compreender que cada uma das imagens manifes
tas do sonho ali descritas é uma possibilidade à parte que po
de aparecer em um determinado sonho em circunstâncias apro
priadas. O exemplo não pretende sugerir que em um sonho 
determinado o conteúdo manifesto “A” seja experimentado pri
meiro e, se o ego não o tolerar, será substituído por “B”, se
não, por “C”, e .assim por diante. Pelo contrário, dependen
do do equilíbrio de forças entre as defesas e o elemento la
tente do sonho, quer “A”, “B” ou “C” etc., aparecerão no 
sonho manifesto.
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Como seria de esperar, nosso exemplo não esgotou, ou 
sequer sugeriu, a variedade de “formações de compromisso” 
possíveis entre a defesa e o conteúdo latente. Qualquer coisa 
que se assemelhe a uma lista completa de tais possibilidades 
se afastaria muito do escopo deste capítulo. Existem, porém, 
algumas, importantes ou típicas, que devem ser mencionadas. 
Por um lado, elementos que fazem parte do conteúdo latente 
podem surgir em partes, amplamente separadas, do conteúdo 
manifesto. Assim, a pessoa do exemplo acima apresentado po
deria se ter visto lutando com alguém em uma parte do sonho 
manifesto, enquanto o pai estava presente em outra parte, 
completamente diferente. Esses esfacelamentos das relações são 
conseqüências comuns da atividade do sonho.

Outro fenômeno comum, de “compromisso”, é que par
te, ou mesmo todo o sonho manifesto, é muito vago. Como 
Freud assinalou, isto, invariavelmente, indica que é muito gran
de a oposição que fazem as defesas ao elemento ou elemen
tos correspondentes do sonho latente. É verdade que as defe
sas não foram suficientemente fortes para impedir que a parte 
do sonho manifesto em questão aparecesse inteiramente no 
consciente; foram, porém, suficientemente fortes para impedi- 
la de se tornar mais que meio, ou vagamente, consciente.

Os sentimentos ou emoções que fazem parte do conteúdo 
latente do sonho são, também, sujeitos a uma variedade de 
vicissitudes pela elaboração do sonho. Já mostramos a possi
bilidade de que tal emoção que, em nosso exemplo, foi a 
excitação sexual, possa não aparecer, de modo nenhum no 
conteúdo manifesto. Outra possibilidade é que a emoção pos
sa aparecer com intensidade muito reduzida ou algo alterada 
na forma. Assim, por exemplo, o que era cólera no conteúdo 
latente pode surgir como aborrecimento, ou um leve desagra
do, no conteúdo manifesto, ou pode mesmo ser representado 
por uma sensação de não estar aborrecido. Intimamente rela
cionada à última destas alternativas é a possibilidade de que 
um sentimento pertencente ao conteúdo latente do sonho pos
sa ser representado sem conteúdo manifesto, pelo seu Oposto. 
Um anseio latente pode, assim, apresentar-se como uma re
pugnância manifesta, • ou, vice-versa, o ódio pode se mani
festar como amor, a tristeza como alegria, e assim por dian
te. Tais alterações, naturalmente, representam um “compro
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misso”, no sentido freudiano da palavra, entre o ego e o con
teúdo latente, e introduzem um enorme elemento de disfarce 
no sonho manifesto.

Nenhuma consideração sobre as emoções no sonho seria 
completa sem a inclusão da emoção particular da ansiedade. 
Como mencionamos anteriormente, neste capítulo, certos crí
ticos de Freud tentaram contestar sua afirmação de que todo 
sonho manifesto é a reajização de um desejo, alegando que 
existe toda uma classe de sonhos em que a ansiedade é um 
traço predominante do conteúdo manifesto. Na literatura psi- 
canalítica, estes sonhos são, em geral, chamados de sonhos an
siosos. Na literatura não-analítica, os mais graves desses so
nhos são os chamados pesadelos. O estudo psicanalítico mais 
extenso dos pesadelos e o de Jones (1931). Em geral, pode
mos dizer que os sonhos ansiosos assinalam uma falha nas 
atividades defensivas do ego. O que realmente ocorre é que 
um elemento do conteúdo latente do sonho consegue, apesar 
dos esforços das defesas do ego, penetrar no consciente, isto 
é, no conteúdo manifesto do sonho, de maneira demasiado 
direta ou evidente para que o ego a pudesse tolerar. Conse- 
qüentemente o ego reage com a ansiedade. Desse modo pode
mos compreender, como Jones assinalou, que as fantasias edi- 
pianas aparecem no conteúdo manifesto do pesadelo clássico 
com, relativamente, pouco disfarce e que, na verdade, não é 
raro que a gratificação sexual e o terror estejam presentes, ao 
mesmo tempo, na parte consciente ou manifesta desses sonhos.

Existe outra classe de sonhos intimamente relacionada 
com os sonhos ansiosos, geralmente chamados de sonhos de 
punição. Nestes sonhos, como em muitos outros, o ego anteci
pa a culpa, isto é, a condenação do superego, se a parte do 
conteúdo latente que deriva do reprimido encontrar uma ex
pressão demasiadamente direta no sonho manifesto. Conse- 
qüentemente, as defesas do ego se opõem à emersão desta par
te do conteúdo latente, o que tampouco difere do que ocorre 
na maioria dos outros sonhos. No entanto, o resultado, no 
caso dos chamados sonhos de punição, é que o sonho mani
festo, em lugar de expressar uma fantasia mais ou menos dis
farçada da satisfação de um desejo reprimido, expressa uma 
fantasia mais ou menos disfarçada de punição pelo desejo em 
questão — um “compromisso” certamente extraordinário en
tre ego, id e superego.
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Neste ponto devemos fazer uma pergunta que já deve 
ter ocorrido ao leitor. Dissemos que, nos sonhos, um desejo 
ou impulso inconsciente do reprimido, aparece na consciên
cia, embora mais ou menos disfarçado, como uma imagem 
fantasiada de satisfação de desejos que constitui o sonho ma
nifesto. Agora, como definição, é isto precisamente o que um 
impulso pertencente ao reprimido não pode fazer. Isto é, de
finimos “o reprimido” como abrangendo os impulsos do id, 
juntamente com suas fantasias, lembranças e assim por diante, 
que as defesas do ego impedem, permanentemente, de pene
trar de maneira direta na consciência. Como pode então o re
primido aparecer na consciência em um sonho?

A resposta a esta pergunta está na psicologia do sono 
(Freud, 1916b). Durante o sono, porque o caminho para a 
motilidade esteja efetivamente barrado, talvez, a intensidade 
das defesas do ego é consideravelmente diminuída. Ë como 
se o ego dissesse: “Não tenho que me preocupar com esses 
impulsos indesejáveis. Nada podem fazer enquanto eu estiver 
dormindo e permanecer na cama”. Por outro lado, Freud ad
mitiu que as catexias dos impulsos à disposição do reprimido, 
isto é, a intensidade com que lutam para se tornarem cons
cientes, não se reduz, de modo significativo, durante o sono. 
Assim, o sono tende a produzir um relativo enfraquecimento 
das defesas contra o reprimido, e, em conseqüência, este tem 
maior probabilidade de se tornar consciente durante o sono 
que durante o estado de vigília.

Devemos compreender que esta diferença entre sono e 
estado de vigília é mais de grau que de espécie. É verdade 
que, durante o sono, um elemento do reprimido tem mais pro
babilidade de se tornar consciente que durante o estado de vi
gília, mas, como o vimos, em muito sonhos as defesas do ego 
introduzem ou impõem uma tal quantidade de distorção e dis
farce durante a atividade do sonho, que o acesso do reprimi
do à consciência, dificilmente, é de forma muito direta nesses 
casos. Ao contrário, em certas circunstâncias, elementos do 
reprimido podem conseguir penetrar diretamente no conscien
te durante o estado de vigília. Por exemplo, no Capítulo VI, 
no caso do paciente que derrubou “acidentalmente” um ve
lho com seu carro, em um cruzamento movimentado, revela 
como um impulso edipiano do reprimido pode, momentanea
mente, controlar o comportamento e, assim, conseguir uma
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expressão assaz direta durante o estado de vigília. Como outros 
fenômenos que confirmam o mesmo ponto não são absoluta
mente raros, é claro que não poderemos estabelecer um con
traste direto entre o sono e a vigília a este respeito. Entretanto, 
o fato permanece que, de modo geral, o reprimido surgirá em 
um sonho manifesto de forma mais direta do que conseguirá 
fazê-lo no pensamento ou no comportamento consciente do 
estado de vigília.

Como já dissemos, existe ainda outro processo, muito 
menos importante que os dois até agora recomendados, que 
contribui para a forma final do sonho manifesto e que pode 
aumentar sua falta de inteligibilidade. Este processo bem po
deria ser considerado a fase final da elaboração do sonho, 
conquanto Freud (1933) preferisse separar os dois. Chamou 
este processo final, de elaboração secundária. Com isto, queria 
se referir às tentativas do ego de moldar o conteúdo manifesto 
do sonho em uma forma de lógica e coerência. O ego procura, 
por assim dizer, tornar “racional” o sonho manifesto, do mes
mo modo que procura “dar sentido” a quaisquer impressões 
que estejam sob sua influência.

Desejamos, agora, dizer algumas palavras sobre uma ca
racterística do sonho manifesto, à qual já nos referimos várias 
vezes e que, sob um aspecto puramente descritivo, é seu tra
ço mais típico. Trata-se do fato de que um sonho manifesto 
quase sempre consiste, principalmente, em impressões visuais; 
na realidade, nao é raro que consista, exclusivamente, nessas 
impressões. Entretanto, também outras sensações podem ser 
percebidas como parte do sonho manifesto.1 Depois das ex
periências sensoriais, visuais, no sonho manifesto, vêm, quan
to à sua freqüência, as sensações auditivas e, ocasionalmente, 
qualquer uma das outras modalidades de sensação. Tampouco 
é raro que pensamentos, ou fragmentos de pensamentos, sur
jam como partes de um sonho manifesto na vida adulta, co
mo é o caso, por exemplo, da pessoa que diz que em sonho: 
“Vi um homem de barba e sabia que ele ia visitar um de 
meus amigos”. Não obstante, quando esses pensamentos apa-

1 O leitor notará que aqui nos referimos a experiências sensoriais 
que são conscientemente percebidas por aquele que sonha, como 
parte do sonho manifesto, e não á  quaisquer sensações noturnas 
que possam constituir parte do conteúdo latente do sonho.
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recem em um sonho manifesto, quase sempre ocupam uma 
posição claramente subordinada às impressões sensoriais.

Como todos sabemos, por experiência própria, as impres
sões sensoriais de um sonho manifesto merecem todo crédito 
enquanto dormimos. São-nos tão reais quanto nossas sensa
ções em estado de vigília. A este respeito, tais elementos do 
sonho manifesto são comparáveis às alucinações que freqüen- 
temente se manifestam como sintomas em casos graves de 
doenças mentais. Realmente, Freud referiu-se (1916b) aos 
sonhos como psicoses passageiras, embora não haja dúvida de 
que os sonhos não são, em si próprios, fenômenos patológi
cos. Surge, pois, o problema de como explicar o fato de que 
o resultado final da elaboração do sonho, isto é, o sonho ma
nifesto, seja essencialmente uma alucinação, ainda que uma 
alucinação normal, típica do sono.

Em sua primeira formulação da psicologia do sonho, 
Freud (1900) explicou esta característica do sonho manifesto 
em termos do que sugeríamos, no Capítulo III, que devia ser 
chamada a teoria telescópica do aparelho psíquico. De acordo 
com essa teoria, o curso normal da descarga psíquica ia da 
extremidade perceptiva do aparelho, para sua extremidade mo
tora, onde a energia psíquica envolvida era posta em ação. 
Esta formulação baseou-se, certamente, no -modelo do arco 
reflexo, onde o curso do impulso nervoso parte do órgão sen
sorial, através dos neurônios centrais, para o exterior, por via 
motora. Freud propôs que, uma vez que a descarga motora 
é bloqueada durante o sono, o caminho percorrido, através do 
aparelho psíquico, pela energia psíquica do sonho é necessa
riamente invertido e, em conseqüência, a extremidade percep
tiva do aparelho é ativada durante o processo da descarga psí
quica e, assim, uma imagem sensorial surge no consciente, tal 
qual o faz quando o sistema perceptivo é ativado por um es
tímulo externo. É por esta razão que a imagem sensorial de 
um sonho manifesto parece tão real para quem sonha.

Nos termos da teoria psicanalítica atual sobre o aparelho 
psíquico — a chamada hipótese estrutural)— deveríamos for
mular nossa explicação de que o sonho manifesto é, essencial
mente, uma alucinação mais ou menos como segue. Durante 
o sono, muitas funções do ego são interrompidas em maior 
ou menor proporção. Como exemplo, já mencionamos a re
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dução- das defesas do ego e a quase completa cessação da 
atividade motora voluntária. O que é importante para a pre
sente argumentação é que durante o sono ocorre, também, um 
acentuado enfraquecimento da função do ego da prova da rea
lidade, isto é, de sua capacidade para diferenciar os estímulos 
de origem interna e externa. Além disto, também ocorre du
rante o sono uma profunda regressão do funcionamento do 
ego a um nível característico da infância muito remota. Por 
exemplo, o pensamento se processa mais à maneira do pro
cesso primário que do secundário e é mesmo, essencialmente, 
pré-verbal, isto é, consiste em grande parte em imagens sen- 
soriais que são primordialmente visuais. Talvez a perda do cri
tério da realidade seja também mera conseqüência da ampla 
regressão do ego que ocorre durante o sono. Então, de qual
quer modo, há tanto uma tendência de o pensamento>/se ma
nifestar em imagens pré-verbais, principalmente visuais, e uma 
incapacidade do ego de reconhecer que essas imagens surgem 
antes dos estímulos internos que dos externos. Segundo cre
mos, é em conseqüência desses fatores que o sonho manifesto 
constitui uma alucinação visual.

Um fato facilmente evidenciado e que justifica a explica
ção apoiada na hipótese estrutural, em oposição à explicação 
mais simples, que se baseia na hipótese telescópica, é o se
guinte. Durante muitos sonhos, a capacidade de analisar a rea
lidade não se perde totalmente. A pessoa percebe, até certo 
ponto, mesmo enquanto sonha, que o que experimenta não é 
real, ou que é “apenas um sonho”. Esta conservação parcial 
do critério da realidade dificilmente se harmonizará com a ex
plicação baseada na hipótese telescópica. É, entretanto, per
feitamente compatível com a explicação que se apóia na hipó
tese estrutural.

Isto conclui o que tínhamos a dizer sobre a teoria psica- 
nalítica da natureza dos sonhos. Estudamos as três partes de 
um sonho, isto é, o conteúdo latente, a elaboração do sonho 
e o conteúdo manifesto, e procuramos indicar como age a ela
boração do sonho e que fatores a influenciam. Na prática, 
naturalmente, quando procuramos estudar um sonho em par
ticular, deparamos com um conteúdo manifesto e vemo-nos 
então a braços com a tarefa de verificar de um modo ou de 
outro qual poderia ser b seu conteúdo latente. Quando a tare-
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fa é coroada de êxito e conseguimos descobrir o conteúdo la
tente do sonho, podemos dizer que interpretamos o sonho, ou 
que descobrimos seu significado.

A tarefa de interpretar sonhos limita-se, praticamente, à 
terapia psicanalítica, uma vez que, geralmente, requer a apli
cação da técnica psicanalítica. Não comentaremos, neste tra
balho, a interpretação dos sonhos, porque constitui, de fato, 
um processo técnico e, mais propriamente, uma parte da prá
tica que da teoria psicanalítica.
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Capítulo oito

PSICOPATOLOGIA

As teorias psicanalíticas referentes às perturbações men
tais modificaram-se e desenvolveram-se no curso dos últimos ' 
sessenta anos, tal como aconteceu às teorias dos impulsos e 
do aparelho psíquico. Neste capítulo estudaremos esse desen
volvimento, a partir de sua origem até o presente, analisando 
de modo geral os fundamentos da teoria psicanalítica das per
turbações mentais, tal como são hoje aceitos.

Quando Freud começou a tratar de pacientes mentalmen
te enfermos, a psiquiatria mal saía da infância. A designação 
diagnóstica, demência precoce, acabava de ser introduzida na 
literatura psiquiátrica; a neurastenia era o rótulo favorito da 
maioria das enfermidades que hoje denominaríamos psiconeu- 
roses. Charcot demonstrara, não fazia muito, que os sintomas 
histéricos podiam ser eliminados ou induzidos pela hipnose, e 
considerava-se a constituição neuropática a causa principal de 
toda enfermidade mental, apropriadamente estimulada pelos 
esforços e tensões anormais provocados pelo ritmo frenético 
da vida civilizada, das cidades industrializadas.

O leitor deverá recordar, de acordo com o Capítulo I, 
que a primeira doença pela qual Freud se interessou foi a his
teria (Breuer e Freud, 1895). Seguindo uma sugestão dé 
Breuer, tratou de vários casos de histeria com uma forma mo
dificada de terapia hipnótica, que se designou como método 
catártico. Baseado em suas experiências conjuntas, Freud con
cluiu que os sintomas histéricos eram causados por lembran
ças inconscientes de acontecimentos acompanhados de inten
sa^ emoções que por uma ou outra razão não puderam ser 
adequadamente expressas ou descarregadas no momento em 
que ocorrera o acontecimento real. Enquanto as emoções per
manecessem impedidas de se manifestar de maneira normaL 
persistiriam os sintomas histéricos.
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Em essência, portanto, a teoria inicial de Freud sobre a 
histeria afirmava que os_ sintomas eram conseqüência de trau
mas psíquicos, presumivelmente em indivíduos congênita ou 
hereditariamente neuropáticos. Como ele próprio salientou 
(Freud, 1906), esta era uma teoria de etiologia puramente 
psicológica. Por outro lado, em decorrência de suas primeiras 
experiências com outro grupo de pacientes-mentalmente en
fermos que diagnosticou como neurastênicos, desenvolveu uma 
teoria completamente diferente quanto à etiologia desta doen
ça, que considerou ser exclusivamente conseqüência de práti
cas sexuais anti-higiênicas (1895).

Estas práticas eram de duas espécies e cada qual, segundo 
Freud, determinava uma síndrome ou conjunto de^§intomas 
diferéntes. A masturbação excessiva ou as poluções noturnas 
integravam o primeiro grupo de anormalidades sexuais pato
gênicas. Produziam sintomas de fadiga, apatia, flatulência, 
constipação, cefaléia e dispepsia. Freud propôs que o termo 
“neurastenia” se limitasse, desde então, a este grupo de pa
cientes. O segundo tipo de práticas sexuais nocivas era carac
terizado por qualquer atividade sexual que produzisse um es
tado de excitação ou estímulo sexual sem uma descarga ou 
vazão adequada, como por exemplo, o coito interrompido, ou 
a relação sexual sem gratificaçãa Essas atividades produziam 
estados de ansiedade, sobretudo na forma típica de crises de 
ansiedade, e Freud então propôs que tais pacientes fossem 
diagnosticados como portadores de neurose de angústia. Tor
nou claro, mesmo bem mais tarde — 1906 —, que, em sua 
opinião, os sintomas de neurastenia e de neurose de angústia 
eram conseqüência do efeito somático de distúrbios do meta
bolismo sexual e que acreditava que as doenças fossem per
turbações bioquímicas análogas à tirotoxicose e à insuficiência 
adrenocortical. A fim de acentuar seu caráter especial, sugeriu 
que a neurastenia e a neurose de angústia, fossem agrupadas 
como neuroses atuais, em contraste com a histeria e a neurose, 
obsessiva, que propôs fossem denominadas psiconeuroses, „

O leitor há de observar que as classificações sugeridas por 
Freud baseavam-se precipuamente na etiologia e não simples
mente na sintomatologia. Realmente, ele mencionou de manei
ra específica (Freud, 1898) que um caso só deveria ser diag
nosticado como neurastenia se os sintomas característicos fos
sem acompanhados por uma anamnese de masturbação ou po-
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luções excessivas, já que, sem esta anamnese, seriam provavel
mente devidos a uma causa diferente, como, por exemplo, pa- 
resia geral (meningocefalite sifilítica) ou histeria. É importan
te destacar este fato porque, mesmo hoje em dia, as classifi
cações ’psiquiátricas correntes das perturbações mentais, que 
não resultam de doença ou lesão do sistema nervoso central, 
baseiam-se em sua sintomatologia. Estas são o que se designa 
como classificações descritivas e, na psiquiatria como em qual
quer outro ramo da medicina, as classificações descritivas de 
doenças ou síndromes são, relativamente, de pouco valor, visto 
que o tratamento adequado depende mais do conhecimento da 
causa dos sintomas que de sua natureza, e que os mesmos sin
tomas em dois pacientes diferentes podem ter causas comple
tamente diversas. É portanto interessante notar que, desde que 
começou a tratar de pacientes mentalmente enfermos, Freud 
procurou aperfeiçoar a classificação puramente descritiva e 
estabelecer categorias de perturbações mentais que se asseme
lhassem umas às outras devido a uma causa comum, ou, pelo 
menos, a um mesmo mecanismo mental subjacente. Além dis
so, o interesse demonstrado pela etiologia e a psicopatologia, 
de preferencia à mera sintomatologia descritiva, é o que ca
racteriza até hoie a teoria psicanalítica das perturbações men
tais.

Desde cerca de 1900, Freud revelou interesse clínico es
pecial pelas perturbações mentais que denominou psiconeuro- 
ses, tendo praticamente abandonado o estudo das chamadas 
neuroses atuais. No entanto, em sua monografia sobre a an
siedade (Freud, 1926), reafirmou sua convicção de que a 
classificação da neurose de angústia permanecia válida (não 
mencionou a neurastenia) e de que era causada por excita
ção sexual sem a devida satisfação. Já não sustentava mais, 
entretanto, que a neurose de angústia era essencialmente um 
distúrbio bioquímico endócrinq, atribuindo, ao contrário, o 
aparecimento da ansiedade, que constituía o principal sintoma 
da referida neurose, a um mecanismo puramente psicológico. 
Admitiu que as gnergias dos impulsos que se deveriam descar
regar no clímax "sexual, mas que nãò o faziam, criam um es
tado de tensão psíquica que, eventualmente, se "Torna dema- 
siado intensa para ser dominada pelo ego, ê  em consequência, 
automaticamente manifesta-se como o descrevemos no Capítu
lo IV.
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É um pouco arriscado afirmar que o consenso de opinião 
dos psicanalistas sobre a neurastenia e as neuroses de angústia 
seja hoje tal como Freud as descreveu. Elas são descritas co
mo entidades autênticas nos manuais clássicos de psicanálise 
clínica (Femchjel,_1946), embora sejam raramente menciona
das na literatura das revistas de psicanálise, não tendo havido 
comunicação de qualquer caso desde essa primeira descrição 
de Freud. Para sermos justos, porém, devemos afirmar que, 
pelo menos na prática, as neuroses verdadeiras deixaram de 
constituir uma categoria importante na nosologia psicanalítica.

O caso é bem diferente no que se refere à categoria das 
psiconeuroses. As primeiras teorias de Freud sobre essas per
turbações foram ampliadas e revistas continuamente ..por um 
período de cerca de trinta anos. Essas alterações na formu
lação teórica resultaram sempre de novas informações sobre 
sua psicopatologia, decorrentes do tratamento psicanalítico de 
pacientes, método este que, pela sua própria natureza, consti
tui também o melhor que já se descobriu para a observação 
do funcionamento da mente.

Essas alterações e ampliações foram muitas e rápidas nos 
^ primeiros anos. A primeira foi o reconhecimento da impor- 
' tância do conflito psíquico na produção de sintomas psiconeu- 

róticos. O leitor há de lembrar que a conclusão a que chegou 
Freud como resultado de seu trabalho com Breuer foi que os 
sintomas histéricos e, podemos acrescentar, também os obses
sivos, eram causados por um acontecimento esquecido do pas
sado cuja emoção concomitante nunca fora adequadamente 
descarregada. Logo acrescentou a isto a formulação decorren
te de observações e reflexões posteriores, que, para ser pato
gênico, qualquer experiência ou acontecimento psíquico deve 
repugnar ao ego a tal ponto que este o procure afastar e con
tra ele se defender (Freud, 1894 e 1896). O leitor deve com
preender que, apesar de “ego”, “defender” ou “defesa” serem 
as mesmas palavras empregadas por Freud trinta anos mais 
tarde, ao formular a hipótese estrutural do aparelho psíquico, 
significavam algo bem diferente nessa primeira formulação. 
Àquela época, “ego” significava o ser consciente e, particu
larmente, seus padrões éticos e morais, ao passo que “defesa” 
tinha mais o significado de repúdio consciente do que o signi
ficado todo especial que lhe atribuiu a teoria posterior, co
mentada no Capítulo IV. Freud considerava esta formulação
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válida para os casos de histeria, obsessões e, como o expres
sou, para os de “muitas fobias” e, assim, propôs que estes 
casos fossem agrupados como “neuropsicoses de defesa”. Po
demos considerar este, mais um exemplo do esforço constan
te de Freud para estabelecer um sistema de classificação com 
base na etiologia, e não na simples descrição de sintomas 
mentais mórbidos. Essa tendência é principalmente evidente 
neste caso, uma vez que àquela época Freud acreditava que 
certas fobias, como a agorafobia, e certas obsessões, como a 
mania da dúvida, fossem sintomas da própria neurose de an
gústia e que, portanto, decorriam mais da descarga inadequa
da da excitação sexual, que por sua vez determinava a alte
ração do metabolismo sexual do corpo, do que de qualquer 
mecanismo puramente psicológico, tal como a defesa contra 
uma experiência repugnante.

A contribuição seguinte às formulações de Freud relati
vas à psicopatologia das psiconeuroses resultou do fato de que 
suas experiências em busca do acontecimento patogênico es
quecido, levaram-no invariavelmente de volta a um aconteci
mento na infância do paciente, relativo à sua vida sexual 
(Freud, 1896, 1898). Sugeriu, portanto, a hipótese de que 
essas doenças mentais eram a conseqüência psíquica de uma 
sedução sexual durante a infância por um adulto ou outra 
criança mais velha. Partindo dessa experiência, sugeriu ainda 
que, se o paciente houvesse tomado parte ativa na experiência 
sexual patogênica, ou traumática — como passou a ser cha
mada mais tarde — da infância, sua sintomatologia psiconeu- 
rótica posterior seria obsessiva. Se, por outro lado, seu papel 
na experiência traumática houvesse sido passivo, os sintomas 
posteriores seriam histéricos. É esta teoria, que pressupõe um 
determinado acontecimento traumático, psíquico, da infância 
como causa comum dos sintomas psiconeuróticos da vida adul
ta, que os escritores de Hollywood, da Broadway e as rela
ções de “livros do mês” tanto apreciam. Naturalmente, nestas 
histórias de ficção, o requisito teórico adicional de que a ex
periência traumática seja de natureza sexual é geralmente des
prezado, em deferência aos vários censores de nossa moral 
pública.

Freud nunca abandonou a idéia de que as raízes de qual
quer psiconeurose da vida adulta firmam-se em alguma per-
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turbação da vida sexual da infância e, realmente, este conceito 
permanece até hoje como a pedra angular da teoria psicana- 
lítica dessas condições. Entretanto, Freud foi cedo forçado a 
reconhecer que, em muitos casos, as histórias que seus pacien
tes lhe contavam de seduções sexuais experimentadas na in
fância, eram, na realidade, mais fantasias que recordações 
reais, muito embora os próprios pacientes nelas acreditassem. 
Esta descoberta foi, a princípio, um grande golpe para Freud, 
que se mortificava por ter sido ingenuamente ludibriado por 
pacientes neuropáticos e que, em seu desespero e vergonha, 
esteve prestes a abandonar totalmente suas pesquisas psicana- 
líticas e a 'retornar ao regaço respeitável da sociedade médica 
local da qual o haviam afastado essas pesquisas. Um dos gran
des triunfos de sua vida foi conseguir dominarxem pouco tem
po seu desespero e ser capaz de reexaminar sehs dados à luz 
dos novos conhecimentos que adquirira e, assim, recusando- 
se a abandonar a psicanálise, deu um imenso passo à frente 
ao reconhecer que, longe de se limitarem a acontecimentos 
traumáticos excepcionais, na infância, como a sedução, os in
teresses e atividades sexuais constituem parte normal da vida 
psíquica humana desde a primeira infância e através da vida 
toda (Freud, 1905b). Em uma palavra, Freud formulou a 
teoria da sexualidade infantil comentada no Capítulo II.

Em conseqüência dessa descoberta, a importância das ex
periências traumáticas puramente acidentais na etiologia das 
psiconeuroses tornou-se relativamente menor, ao passo que 
aumentou a importância da constituição e da hereditariedade 
sexual do paciente, como fator etiológico. Freud admitiu, de 
fato, que tanto os fatores constitucionais, como os experimen
tais contribuem para a etiologia das psiconeuroses e que em 
certos casos predominam uns e em outros casos predominam 
outros (Freud, 1906). Este ponto de vista ele o manteve pelo 
resto da vida, sendo a opinião geralmente aceita hoje em dia 
pelos psicanalistas. Deveríamos acrescentar, entretanto, que, 
conquanto as observações psicanalíticas desde 1906 tenham 
grandemente contribuído para nosso conhecimento desses fa
tores etiológicos experimentais, a própria natureza de tais ob
servações impediu que elas ampliassem significativamente nos
so conhecimento dos fatores constitucionais. Estudos recentes 
sobre o desenvolvimento da criança (cf. Fries, 1953) têm vi-
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sado à elucidação da natureza desses fatores constitucionais, 
mas, por enquanto, mal ultrapassaram a fase exploratória.

A descoberta de que a sexualidade infantil é um fenôme
no normal também levou a novos e interessantes conceitos. 
De um lado, diminuiu a brecha entre o normal e o psiconeu- 
rótico, e de outro, permitiu a formulação das origens das per
versões sexuais e sua relação com o normal e o psiconeurótico.

A formulação de Freud consistia em que, durante o de
senvolvimento do indivíduo normal, certos componentes da se
xualidade infantil que analisamos no Capítulo II, são repri
midos, enquanto os restantes, durante a puberdade, integram- 
se na sexualidade adulta sob a predominância dos órgãos ge
nitais. No desenvolvimento dos indivíduos que mais tarde se 
tornaram psiconeuróticos, o processo de repressão era exage- 
radd. A repressão excessiva presumivelmente criava uma si
tuação instável, de modo que, na vida adulta, em conseqüên- 
cia a algum acontecimento que a precipitava, a repressão fa
lhava, deixando escapar, pelo menos em parte, os impulsos 
sexuais infantis, indesejados, e determinando os sintomas psi
coneuróticos. Finalmente, durante o desenvolvimento dos indi
víduos que se tornavam pervertidos sexuais, havia uma persis
tência anormal, na vida adulta, de certos componentes da se
xualidade infantil, como, por exemplo, exibicionismo ou ero
tismo anal. Em conseqüência, a vida sexual adulta do perver
tido era dominada por aquele componente determinado da se
xualidade infantil, em vez de o ser pelos desejos genitais nor
mais (Freud, 1905b e 1906).

Chamamos a atenção do leitor para dois aspectos dessas 
formulações. O primeiro é que já expressam a idéia de que 
a repressão é uma característica tanto do desenvolvimento psí
quico normal, bem como do anormal. Este é um conceito a 
que nos referimos insistentemente no Capítulo IV, não ape
nas em relação à repressão, como também a outros mecanis
mos de defesa do ego. O segundo aspecto é que o conceito 
de um impulso reprimido que escape da repressão para pro
vocar um sintoma psiconeurótico é muito semelhante ao con
ceito que analisamos no Capítulo VII, segundo o qual um im
pulso do reprimido escapa durante o sono às defesas do ego, o 
bastante para produzir um sonho de conteúdo manifesto.

Freud, naturalmente, tinha perfeita noção dessa seme
lhança e, em vista disso, sugeriu a formulação de que um sin
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toma psiconeurótico, como o sonho manifesto, era uma for
mação de compromisso entre um ou mais impulsos reprimidos 
e as forças da personalidade que impediam que esses impul
sos penetrassem no pensamento e no comportamento conscien
tes. A única diferença consistia em que o desejo instintivo la
tente de um sonho podia ou não ser sexual, enquanto os im
pulsos reprimidos que produzem os sintomas neuróticos, sem
pre o eram.

Freud também conseguiu demonstrar que os sintomas 
psiconeuróticos, como os elementos de um sonho manifesto, 
tinham um significado, isto é, um conteúdo latente ou incons
ciente. Esses sintomas podiam ser descritos como expressões 
disfarçadas e distorcidas de fantasias sexuais inconcientes. Isto 
levou à formulação de que uma parte, ou toda a vida sexual, 
de um paciente psiconeurótico revelava-se em à^us sintomas.

Até aqui, seguimos o desenvolvimento dos conceitos de 
Freud sobre as perturbações mentais, até 1906. Era tjl o gê
nio do homem e tão grandes os recursos do método psicana- 
lítico que inventara e que empregava como técnica de investi
gação, que suas teorias de então já continham todos os prin
cipais elementos de nossas formulações atuais, quer inteiramen
te desenvolvidas, quer em embrião. Como vimos, ele iniciou 
os estudos de acordo com os conceitos correntes do pensamen
to psiquiátrico da época, segundo os quais as perturbações 
mentais eram doenças que nada tinham a ver com o funcio
namento mental normal; eram classificadas sob o ponto de 
vista sintomático descritivo, e suas causas, ou eram francamen
te declaradas desconhecidas, ou atribuídas a fatores vagos e 
de ordem geral, como as tensões da vida moderna, o esforço 
excessivo ou a fadiga mental, ou ainda a uma constituição 
neuropática. Por volta de 1906, ele havia adquirido um tal 
conhecimento dos processos psicológicos subjacentes a muitas 
perturbações mentais, que foi o bastante para lhe permitir 
classificá-las de acordo com sua psicologia, ou, se o preferirem, 
com sua psicopatologia, em lugar de o fazer de acordo com 
sua sintomatologia. Além do mais, reconheceu que não há um 
grande hiato entre o normal e o psiconeurótico, mas que, ao 
contrário, as diferenças psicológicas entre eles são mais de 
grau que de espécie. Finalmente, dera o impulso inicial em 
direção ao conhecimento psicológico das perturbações carac-
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terológicas, típicas das perversões sexuais, e compreendera que 
essas perturbações psíquicas também se relacionavam ao nor
mal, e não se lhes diferenciava de forma nítida e qualitativa.

Os estudos realizados por Freud depois de 1906, bem 
como estudos posteriores de outros, serviram essencialmente 
para ampliar e rever suas teorias daquela época, sobre a psi- 
copatologia das perturbações mentais, no que diz respeito a 
muitos pormenores importantes. Entretanto, não determinaram 
qualquer alteração de princípio ou de orientação fundamental. 
Hoje em dia, os analistas ainda focam sua atenção nas causas 
psicológicas de um sintoma, de preferência ao próprio sinto
ma, ainda as consideram em termos de conflito psíquico entre 
forças instintivas e antiinstintivas, e ainda encaram os fenôme
nos do funcionamento e do comportamento mental do homem 
como indo do normal ao patológico, assim como o espectro 
de um sólido incandescente vai do vermelho ao violeta, sem 
uma linha nítida de separação entre uma cor e outra. Sabemos 
hoje, de fato, que, pelo menos alguns dos conflitos e sintomas 
psiconeuróticos, como Freud os designava, estão presentes em 
todo indivíduo considerado normal. A “normalidade” psíquica 
só pode ser arbitrariamente definida em termos relativos e 
quantitativos. Finalmeníe, e em particular, os analistas ainda 
procuram na primeira e última infância os acontecimentos e 
experiências que são diretamente responsáveis pelas perturba
ções mentais da vida adulta, ou pelo menos cooperam em seu 
desenvolvimento.

Segundo a moderna teoria psicanalítica, aquilo a que nos 
referimos clinicamente como perturbações mentais pode ser 
mais bem compreendido e formulado como evidência do mau, 
funcionamento do aparelho psíquico em grau e maneira di
versos. Como sempre, poderemos nos orientar melhor se abor
darmos o assunto sob o ponto de vista genético ou de desen
volvimento.

De acordo com o que dissemos nos Capítulos II a V, res
salta que há várias possibilidades de perturbações durante a 
primeira infância, em que as diversas partes ou funções do 
aparelho psíquico estão em processo de desenvolvimento. Por 
exemplo, se o bebê foi privado do contato e do estímulo físi
cos, normais, pela figura materna durante o primeiro ano de 
vida, muitas funções de seu ego deixarão de se desenvolver
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de maneira apropriada e, em consequência, sua capacidade de 
se relacionar com o ambiente externo e de com ele lidar po
derá ser prejudicada de tal modo a torná-lo um débil mental 
(Spitz, 1945). Além disso, mesmo após o primeiro ano de 
vida o desenvolvimento das indispensáveis funções do ego po
derá ser prejudicado pelo malogro em criar as necessárias iden
tificações, em vista de frustração ou tolerância excessiva e, 
em conseqüência, o ego torna-se incapaz de desempenhar da 
melhor forma possível sua tarefa primordial de mediador entre 
o id e o ambiente, com tudo o que isto implica em relação 
ao controle e neutralização dos impulsos, de um lado, e, de 
outro, da máxima exploração das oportunidades de prazer 
que o ambiente pode proporcionar.

Se considerarmos as mesmas dificuldades do ponto de 
vista dos impulsos, poderemos facilmente compreender que 
estes devem ser devidamente controlados, porém não de ma
neira excessiva. Muito pouco controle dos impulsos fará com 
que o indivíduo seja inapto ou incapaz de se tornar um mem
bro da sociedade a que o homem geralmente pertence. Por ou
tro lado, a repressão excessiva dos impulsos acarretará resul
tados igualmente indesejáveis. Se o impulso sexual for dema
siadamente reprimido e, em particular, isso acontecer muito 
cedo, teremos em conseqüência provavelmente um indivíduo 
cuja capacidade para o prazer será gravemente prejudicada. 
Caso o impulso agressivo seja o que ele indevidamente controla, 
então o indivíduo será incapaz de enfrentar qualquer compe
tição normal com os seus iguais. Além disso, porque a agres
sividade, que não se pode expressar contra os demais, volta-se 
tão frequentemente contra si próprio, • o' indivíduo pode se 
tornar, de maneira mais ou menos evidente, autodestruidor.

Ê também possível que os processos normais da forma
ção do superego se desencaminhem, isto é, a complexa revo
lução psicológica que sela o período edipiano pode falhar de 
algum modo e, em conseqüência, o superego pode ser ex
cessivamente rigoroso, indevidamente indulgente ou uma mis
tura inconciliável de ambos.

De fato, essas possibilidades são verdadeiras e realmente 
ocorrem. Naturalmente, ao esboçá-las, fomos muito esquemá
ticos. Por exemplo, se os impulsos forem muito pouco contro
lados, isto naturalmente significa que haverá deficiências cor
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respondentes nas funções do ego e do superego. Por outro 
lado, se o controle dos impulsos for demasiadamente rigoroso, 
então presumivelmente o ego será também muito tímido e o 
superego muito severo.

Como dissemos no Capítulo III, vários interesses do ego, 
isto é, várias atividades que escolhe como expansão da ener
gia dos impulsos e fontes de prazer, são escolhidas sob o as
pecto da identificação. Entretanto, há outro fator que pode 
às vezes ser ainda mais importante que a identificação na es
colha de uma determinada atividade desse tipo. A escolha nes
ses casos é determinada* primordialmente por um conflito ins
tintivo. Assim, por exemplo, o interesse de uma criança pela 
modelagem ou pela pintura pode ser determinado por um con
flito especialmente premente em relação ao desejo de borrar 
com fezes em vez de sentir necessidade de se identificar com 
um pintor. Da mesma forma, a curiosidade científica pode 
derivar de uma curiosidade sexual intensa durante a infância, e 
assim por diante.

Os dois exemplos que acabamos de ckar são de natureza 
que evidentemente consideramos favorável, no que diz res
peito ao desenvolvimento do indivíduo. São exemplos do re
sultado do conflito instintivo que analisamos no Capítulo IV 
sob o título de sublimação. Entretanto, pode acontecer que 
um conflito instintivo seja resolvido, ou pelo menos abran
dado, por uma restrição ou inibição da atividade do ego, e 
não pela sua intensificação como ocorre na sublimação.. Um 
exemplo simples do que acabamos de expor é a inabilidade 
revelada por uma criança, sob todos os demais aspectos inte
ligente, para aprender aritmética, porque fazê-lo significaria 
competir com um irmão mais velho, bem dotado nesse deter
minado campo. A inibição auto-infligida sobre a atividade 
intelectual o protegia contra algumas sensações penosas cau
sadas por sua rivalidade ciumenta para com o irmão.

Essas restrições dos interesses ou atividades do ego po
dem ser de pequena conseqüência na vida de um indivíduo, 
mas, por outro lado, podem ser extremamente prejudiciais. 
Não é raro, por exemplo, que um indivíduo inconscientemen
te se esquive ao êxito em seu trabalho, tão decididamente 
quanto a criança de nosso último exemplo repelia a aritmé
tica, e pela mesma razão especial, isto é, para acabar definiti-
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vamente com um conflito instintivo que de outro modo seria 
intensamente desagradável. Além disso, as restrições rigorosas 
do ego servem muitas vezes para satisfazer uma exigência do 
superego de punição ou penitência. Ademais, para complicar 
ainda mais as coisas, nem todas as restrições do ego decorren
tes de conflitos iristintivos criam problemas à criança em re- 
iação ao seu ambiente, como provavelmente o faria a incapa
cidade de aprender aritmética. Por exemplo, o comportamento 
exemplar de uma criança pequena pode ser uma tentativa 
desesperada, auto-infligida, para merecer o amor dos que a 
cercam e não para continuar sofrendo o desprazer de se en
contrar em conflito violento com os mesmos. É isto bom ou 
mau para a criança, e como difere do bom comportamento 
“normal”?

A mesma espécie de pergunta surge em relação às re
gressões e fixações que podem ocorrerj quer na esfera do ego, 
do id, quer na de ambos. Por exemplo, em um dado indivíduo 
-a resolução do complexo edipiano só poderá realizar-se à custa 
de uma regressão parcial de sua vida instintiva para um nível 
anal, com a conseqüência, digamos, de que ele conservará, o 
resto de sua vida, um interesse inusitadamente grande pelos 
seus próprios processos e produtos anais, bem como uma 
tendência para colecionar e guardar tudo quanto lhe possa 
cair às mãos. Como dissemos no Capítulo II, essas regressões 
instintivas dirigem-se, geralmente, para um ponto de fixação 
anterior e acreditamos mesmo que a fixação facilite a re
gressão. Em nosso exemplo, admitimos que a analidade do in
divíduo era regressiva. Em outro caso, poderia ao contrário 
decorrer de uma fixação, com praticamente o mesmo resultado 
final. Como outro exemplo, desta vez na esfera do ego, pode 
haver uma regressão parcial da relação do ego aos objetos, 
em conseqüência dos conflitos edipianos, de modo que daí 
por diante os objetos em seu ambiente lhe parecerão impor
tantes apenas na medida em que satisfizerem os desejos, de 
sorte que nenhum objeto terá qualquer catexia permanente 
ou muito duradora. Neste exemplo, como no primeiro que 
citamos, o mesmo resultado pode ser, em outras circuntân- 
cias, conseqüência mais da fixação que da regressão.

As restrições do ego, bem como as fixações e regressões 
do ego, como do id, como as que acabamos de descrever, pro
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duzem traços de caráter que tenderemos a chamar de normais 
se não interferirem indevidamente com a capacidade de prazer 
do indivíduo e sua habilidade para evitar graves conflitos com 
seu ambiente, ao passo que tenderemos a chamá-los de anor
mais se interferirem em grande escala com o prazer, colocan
do-o em sério conflito com seu ambiente. Mais uma vez dese
jamos acentuar que não há uma linha divisória nítida entre 
o normal e o anormal. A distinção é puramente pragmática 
e a escolha de onde situá-la é necessariamente arbitrária. Por 
exemplo, consideramos a formação do superego uma conse- 
qüência normal dos graves conflitos instintivos da fase edi- 
piana; no entanto, é certamente correto caracterizar um aspecto 
da formação do superego. como uma imposição permanente 
de certas inibições ou restrições tanto ao ego quanto ao id, a 
fim de pôr fim à situação de perigo decorrente dos conflitos 
edipianos.

De um ponto de vista puramente teórico, poderíamos evi
tar a acusação de arbitrariedade simplesmente considerando 
todas as possibilidades que analisamos nos últimos parágrafos 
como maneiras diferentes em que se pode desenvolver e fun
cionar o aparelho psíquico, sem tentar caraterizar qualquer 
uma como normal ou anormal. Entretanto, o clínico, que é 
consultado por pessoas aflitas ou em grave conflito com seu 
ambiente, tem de se arriscar a ser tachado de arbitrário e tem 
de estabelecer uma distinção qualquer entre o que considera 
normal e não constitui razão para preocupação ou tratamen
to, e o que considera patológico e passível, portanto, de preo
cupação tanto quanto de tratamento. Como já dissemos, a dis
tinção entre o que é normal e o que é patológico-, dentre os 
padrões de desenvolvimento e funcionamento do aparelho psí
quico, que comentamos nas últimas páginas, tende a se fazer 
de acordo com a maior ou menor restrição da capacidade de 
prazer do indivíduo, e com a maior ou menor proporção em 
que está prejudicada sua habilidade para se adaptar ao am
biente. Quanto à terminologia, quando um padrão de funcio
namento psíquico do tipo que acabamos de descrever é consi
derado anormal, é geralmente classificado, no jargão clínico, 
como perturbação do caráter ou neurose do caráter. Essa clas
sificação refere-se então, geralmente, a um tipo de funciona
mento do aparelho psíquico considerado suficientemente desvan-
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tajoso para o indivíduo para ser chamado de patológico, mas 
que, não obstante, representa um equilíbrio relativamente fixo 
e estável no interior da psique, o qual se estabeleceu, como 
o deve fazer qualquer equilíbrio intrapsíquico, em virtude da 
interação entre as diversas forças contidas na psique e as que 
a influenciam de fora, durante o processo de crescimento.

As diversas, e assim chamadas, perturbações do caráter 
ou neuroses de caráter variam consideravelmente em sua rea
ção ao tratamento. Em geral, quanto mais moço o paciente 
e quanto mais descorforto sofre em virtude da estrutura ou 
do traço determinante do seu caráter, mais probabilidades ha
verá de que a terapia seja eficaz. Devemos confessar, entre
tanto, que ainda não chegamos a critérios prognósticos muito 
precisos ou seguros em tais casos.

Chegamos agora ao tipo de perturbação funcional do apa
relho psíquico com o qual Freud se familiarizou em conseqüên- 
cia de seus primeiros estudos sobre a histeria e as demais 
“neuropsicoses de defesa”. Nessas perturbações ocorre a se
guinte seqüência de acontecimentos. Em primeiro lugar, há um 
conflito entre o ego e o id durante a primeira infância, de ma
neira muito característica, durante a fase edipiana ou pré- 
edipiana. Esse conflito é resolvido pelo ego no sentido de que 
este é capaz de instituir algum método estável e eficaz de 
dominar os perigosos derivativos dos impulsos em questão. 
Este método é geralmente complexo, implicando, ao mesmo 
tempo, defesas e alterações do ego, como identificações, restri
ções, sublimações e, talvez, a regressão. Seja qual for o méto
do, ele funciona satisfatoriamente por um período mais ou 
menos longo, até que um acontecimento ou uma série de acon
tecimentos subseqüentes destrua o equilíbrio e torne o apa- 
relhamento do ego incapaz de prosseguir controlando efetiva
mente os impulsos. Quer as circunstâncias determinantes 
atuem de modo a reforçar e fortalecer os impulsos, quer a 
enfraquecer o ego, é de somenos importância, segundo acre
ditamos. O que realmente importa é que o ego seja relativamente 
enfraquecido e de maneira suficiente para que seja prejudicada 
sua capacidade de controlar os impulsos. Quando isto acon
tece, os impulsos ou, para sermos mais exatos, seus derivativos 
ameaçam irromper na consciência e ser diretamente traduzidos 
em comportamento evidente, apesar dos esforços do ego para
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os -conter. Surge, assim, um agudo conflito entre o ego e o 
id, tendo o ego relativa desvantagem, do que resulta uma for
mação de compromisso do tipo com que nos familiarizamos 
no Capítulo VII. Este compromisso é denominado sintoma 
psiconeurótico; é, também, freqüentemente chamado de sin
toma neurótico, até mesmo por Freud em seus últimos tra
balhos, apesar de nada ter com o seu conceito das neuroses 
atuais, correspondendo, ao contrário, ao que ele chamou de 
psiconeuroses.

No tipo de mau funcionamento psíquico que acabamos 
ie descrever, portanto, ocorre uma falha das defesas do ego, 
.ejam quais forem as razões determinantes, em virtude das 
quais o 1 ego já não pode controlar de modo adequado os im
pulsos do id que anteriormente dominara de maneira eficaz. 
Há, em conseqüência, uma formação de compromisso que, 
ínconscientemente, expressa tanto o derivativo do impulso, co
mo a reação de defesa, de medo ou de culpa do ego contra o 
perigo representado pela brecha parcial aberta pelos impul
sos. Esta formação de compromisso é chamada de sintoma 
neurótico ou psiconeurótico e, como Freud acentuou muitos 
anos atrás, é grandemente similar ao sonho manifesto, ou aos 
elementos do sonho.

Alguns exemplos poderão ajudar a ilustrar o que quere
mos dizer. Tomemos inicialmente o caso de vômitos de uma 
jovem mulher. Durante a análise evidenciou-se que a pacien
te tinha um -desejo inconsciente, reprimido, de ser fecundada 
pelo pai. O desejo e suas contracatexias originaram-se durante 
o período edipiano da vida da paciente. A solução relativa
mente estável que ela conseguiu encontrar para este e outros 
tonflitos edipianos da infância funcionou satisfatoriamente até 
que seus pais se divorcionaram e o pai tornou a casar quando 
ela tinha cerca de vinte anos. Esses acontecimentos reativa
ram-lhe os conflitos edipianos e perturbaram-lhe o equilíbrio 
intrapsíquico que conseguira estabelecer anos antes, e, em con
seqüência, as forças de seu ego não mais podiam controlar 
adequadamente os desejos edipianos. Neste caso, uma das for
mações de compromisso resultantes foi o sintoma do vômito, 
o qual representava inconscientemente a gratificação do desejo 
edipiano, reprimido, de ser fecundada pelo pai, como se a pa
ciente estivesse demonstrando, pelo vômito: “Veja, sou uma
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mulher grávida, com náuseas matinais”. Ao mesmo tempo, 
o sofrimento causado pelos vômitos e á ansiedade que os acom
panhava eram a expressão do medo e da culpa, inconscientes, 
do ego, associados ao desejo em questão. Além disso, o ego 
conseguia manter um grau suficiente de repressão, de modo 
que o conteúdo infantil do desejo não se tomara consciente. 
A paciente não tinha noção consciente de que seus vômitos 
eram parte de uma fantasia de estar grávida, e rtiuito menos 
de ter sido engravidada pelo pai. Em outras palavras, a dis
função do aparelho psíquico, que originou o sintoma dos vômi
tos, permitiu uma descarga da energia do impulso com a qual 
o desejo era catexizado, descarga essa, porém, substancialmen
te distorcida e disfarçada pelas atividades defensivas do ego e 
que davam origem a desprazer mais que a prazer. Deveríamos 
acrescentar que os sintomas neuróticos são comumente “su- 
perdeterminados”, isto é, decorrem geralmente de mais de um 
desses conflitos inconscientes entre id. e. ego. No caso em foco, 
por exemplo, o desejo expresso pela fantasia “Mamãe morreu 
e eu tomei seu lugar”, bem como a culpa e o medo que a 
mesma acarretou, também contribuíam para o sintoma que 
descrevemos.

Outro exemplo é o de um rapaz com o seguinte sintoma: 
sempre que saía de casa, tinha de verificar que todas as lâm
padas do teto ou de mesa haviam sido apagadas. A fantasia 
apavorante que servia de racionalização para esse comporta
mento era que, se as lâmpadas não fossem apagadas, poderia 
ocorrer um curto-circuito, qundo ninguém estivesse em casa 
e esta poderia pegar fogo. Mais uma vez, neste caso, o con
flito original era edipiano; entretanto, a solução do conflito 
edipiano nunca fora muito estável e, assim, as defesas e os 
mecanismos reguladores do ego falharam com o início das co
moções psíquicas da puberdade, de modo que ás formações 
de compromisso, ou sintomas psiconeuróticos, tornaram-se evi
dentes em seu funcionamento psíquico daí por diante.

No decorrer da análise evidenciou-se que o sintoma des
se rapaz tinha o seguinte conteúdo inconsciente ou latente: 
incohscientemente, o paciente desejava tomar o lugar do pai 
junto à mãe. Em sua fantasia inconsciente, ele o conseguira 
da seguinte maneira: a casa pegaria fogo, o pai ficaria arra
sado com a perda da mesma, começaria a beber, e tomar-se-ia
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incapaz de trabalhar, de modo que o paciente teria de lhe to
mar o lugar como- chefe da família. Neste caso, a irrupção do 
desejo do id é representada por dois fatos: (1) a preocupa
ção freqüente com a parte da fantasia que afastava o pai e 
que teve permissão de permanecer consciente, isto é, a da 
casa pegando fogo, e (2) o fato de que, em sua ronda pela 
casa, antes de sair, o paciente ligava as lâmpadas tanto quan
to as desligava, expressando assim seu desejo de fazer a casa 
queimar, apesar de sua preocupação consciente de que neces
sitava evitar esse acidente. Por outro lado, a parte do ego, nô 
sintoma, é igualmente clara: anulação do ato, repressão, an
siedade e culpa.

O terceiro exemplo é o de um rapaz que tinha um medo 
patológico do câncer. Aqui novamente, o conflito infantil era 
edipiano, enquanto o fator determinante foi sua conclusão bem 
súcedida do curso profissional e a próxima perspectiva de ca
samento, que, ambos, inconscientemente, significavam para ele 
gratificação de perigosas fantasias edipianas. O sintoma do pa
ciente expressava a fantasia edipiana, inconsciente, de ser mu
lher e de ser amado e fecundado pelo pai. A apreensão ou 
medo de estar mortalmente doente, que era parte de seu sin
toma, simbolizava a fantasia de ser castrado e, pois, mulher, 
enquanto a idéia de que algo crescia dentro de seu corpo e que 
constituía o restante do sintoma, expressava a fantasia de ha
ver sido fecundado e de que o bebê crescia dentro dele. Ao 
mesmo tempo, naturalmente, a reação do ego a esses desejos 
inconscientes determinava a repressão do conteúdo infantil da 
fantasia, já que o paciente não tinha praticamente a menor 
consciência de qualquer desejo de ser mulher ou de ter um 
bebê com o pai, e era também responsável pelo medo que 
acompanhava o próprio sintoma.

Freud cunhou dois termos referentes à formação dos sin
tomas psiconeuróticos. São, respectivamente, o ganho primá
rio e secundário da doença, ou da formação do sintoma. Veja
mos agora o que Freud queria dizer quando afirmava que uma 
verdadeiro ganho ou lucro advinha de algum modo ao indiví
duo em conseqüência da formação do sintoma.

Freud considerava que o ganho primário desse processo 
consistia na abolição ou diminuição do medo ou da culpa. Is
to pode parecer algo estranho para se dizer, em vista do fato 
de que a ansiedade acompanhe tão freqiientemente os sintomas
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neuróticos, podendo mesmo ser, realmente, parte predominan
te dos mesmos, mas o paradoxo é mais aparente que real. 
Freud concebeu-o do seguinte modo. A fraqueza relativa do 
ego ameaça permitir a irrupção, na consciência, do conteúdo 
infantil total do impulso do id. Se tal ocorresse, seria acom
panhado pelo sentimento de culpa e terror infantis, totais, que 
foram originalmente produzidos pelo impulso em questão. Per
mitindo uma emersão parcial, disfarçada, do derivativo do im
pulso, por intermédio da formação de compromisso, que cha
mamos de sintoma psiconeurótico, o ego é capaz de evitar 
parte ou todo o desprazer que, de outro modo, sobreviria. Ve
rificamos, assim, quanto um sintoma psiconeurótico se asse
melha àquela outra formação de compromisso que chamamos 
de sonho manifesto. Neste último, o ego é igualmente incapaz 
de evitar a emersão na consciência, de um impulso originário 
do reprimido, más, permitindo ao impulso uma gratificação ou 
descarga de fan/asia, adequadamente disfarçada ou distorcida, 
o ego pode evitar o desprazer de experimentar ansiedade ou 
ser acordado.

Do ponto de vista do id, portanto, o sintoma psiconeuró
tico é uma gratificação substituta de desejos que, de outro mo
do, seriam reprimidos. Do ponto de vista do ego, é uma irrup
ção na consciência de desejos perigosos e indesejáveis, cuja 
gratificação só pode ser parcialmente dominada ou evitada, 
mas que é, ao menos, preferível e menos desagradável que a 
emersão daqueles desejos em sua forma original.

O ganho secundário é, apenas, um caso especial dos in
cessantes esforços do ego para explorar as possibilidades de 
gratificação agradável que estão ao seu alcance.- Uma vez for
mado um sintoma, o ego pode descobrir que ele traz vantagens 
consigo. Para nos valermos de um exemplo radical, o soldado 
da ativa que, êm tempo de guerra, atinge um estado de ansie
dade, tem uma vantagem real sobre seus camaradas: é eva
cuado para a retaguarda, onde é menor o perigo de ser morto. 
Naturalmente, este não é o melhor exemplo, conquanto super
ficialmente seja bastante óbvio, uma vez que o desenvolvi
mento do estado de ansiedade pode, ele próprio, ser incons
cientemente influenciado pelo conhecimento de que o levará 
à remoção para lugar seguro. Entretanto, há muitos casos, em 
que não há questão de tal possibilidade e em que a neurose
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só adquire um certo valor para o indivíduo, depois de se de
senvolver.

Do ponto de vista da teoria dos sintomas psiconeuróticos, 
o ganho secundário não é tão importante quanto o primário 
mas, do ponto de vista de seu tratamento, pode ser muito im
portante, já que uma grande proporção de ganho secundário 
pode advir do fato de que o paciente inconscientemente pre
fere conservar sua neurose a perdê-la, pois seus sintomas se 
lhe tornaram valiosos. O tratamento da obesidade grave, por 
exemplo, é sempre uma questão difícil, mas torna-sè impos
sível caso a paciente seja a mulher gorda de um circo, e ga
nhe a vida com a sua doença.

Nos exemplos que citamos, referentes à formação dos sin
tomas psiconeuróticos, deixamos de incluir um que ilustra a 
possibilidade, anteriormente mencionada, de que uma das de
fesas do ego pode ser a regressão, tanto das funções do ego, 
como dos impulsos. Do ponto de vista teórico, mais uma vez, 
a regressão é apenas uma das muitas manobras defensivas de 
que se pode valer o ego; porém, sob o aspecto de suas conse
quências práticas, é especiaimente grave. Quanto maior o grau 
de regressão, mais séria, de modo geral, é a sintomatologia 
decorrente, mais escassa a perspectiva de um tratamento efi
caz e maior a probabilidade de que o paciente necessite de 
hospitalização.

Outra observação que desejamos fazer sobre o tipo de 
disfunção que pode resultar de um malogro das defesas do ego 
é a seguinte. Essas disfunções a que nos referimos como sin
tomas psiconeuróticos são geralmente as que o ego sente lhe 
serem alheias e desagradáveis, ou ambas. O rapaz que tinha de 
verificar todas as lâmpadas antes de sair de casa, por exem
plo, não queria fazê-lo. Ao contrário, não podia deixar de fa
zê-lo. Tinha de verificá-las. Seu sintoma, em outras palavras, 
era percebido por seu ego como algo alheio e ao mesmo tem
po desagradável. Por outro lado, a moça que vomitava não 
sentia que seu sintoma lhe era alheio. Não havia dúvida em 
sua mente de que era seu seu estômago que se'sentia mal exa
tamente como o sentiria, caso sua náusea fosse devida a uma 
infecção aguda. Entretanto, seu sintoma era definitivamente 
desagradável.
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Existem formações de compromisso, oriundas de um ma
logro em estabelecer ou manter um método estável de domí
nio dos impulsos, que decorrem da fraqueza relativa do ego e 
que não lhe são nem alheios, nem desagradáveis. As mais 
graves e aparentes são as que constituem os muitos casos de 
vício e perversão sexual. Cabem a este respeito duas obser
vações. Era primeiro lugar, são claramente intermediários en
tre O 'que decidimos designar como perturbações do caráter e 
o que decidimos denominar sintomas psiconeuróticos, e não 
podem ser nitidamente diferenciados de um nem de outro. Em 
segundo lugar, as gratificações instintivas que constituem a 
perversão ou a toxicomania, conforme o caso, podem ser uti
lizadas pelo ego de maneira defensiva para dominar outros 
derivativos dos impulsos cuja emersão e gratificação não pode 
ser permitida por ser demasiado perigosa para o ego. Essas 
formaçõe^ dé compromisso, do ponto de vista do ego, são 
exemplos ida utilização de um derivativo do impulso a fim de 
ajudar a'dominar outro, e, neste sentido, assemelham-se aos 
mecanismos de defesa da formação reativa, que analisamos no 
Capítulo IV. O leitor deve notar que isto constitui uma emen
da importante à afirmação original de Freud de que uma per
versão sexual é o inverso de uma neurose, à qual nos referi
mos anteriormente neste capítulo (Freud, 1905b).

Ultrapassaria os limites de nosso trabalho estendermo-nos 
em pormenores sobre os conflitos intrapsíquicos e as forma
ções de compromisso que originam a grande variedade de sin
tomas clinicamente conhecidos como histéricos, obsessivos, 
fóbicos, maníaco-depressivos, esquizofrênicos, de perversão, e 
assim por diante. Nosso objetivo vem sendo, antes, o de pro
porcionar ao leitor certo conhecimento das formulações gerais, 
teóricas e fundamentais comuns a todas essas subdivisões clí
nicas, ou que podem ser utilizadas a fim de estabelecer dis
tinções amplas, de caráter psicopatológico entre as mesmas. 
Acima de tudo, procuramos tomar claro o fato de distinguir 
de maneira nítida ou inquestionável entre o que consideramos 
normal e o que consideramos patológico, na esfera do funcio
namento mental. O que chamamos normal e o que chamamos 
patológico devem ser compreendidos como a conseqüência das
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diferenças no funcionamento do aparelho psíquico de um in
divíduo para outro — diferenças essas mais de grau que de 
espécie.
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Capítulo nove

O CONFLITO PSÍQUICO E O FUNCIONAMENTO 
MENTAL NORMAL

No capítulo anterior focamos, principalmente, aquelas 
conseqüências do conflito psíquico classificadas como patoló
gicas. Neste capítulo, vamos nos concentrar na outra extre
midade do espectro psíquico. Consideraremos os aspectos do 
desenvolvimento da personalidade que, embora intimamente 
relacionados ao conflito psíquico, devem ser classificados co
mo normais, e não como anormais.

Já observamos que nessa área a diferença entre o normal 
e o patológico é, na realidade, uma diferença de grau, e não 
de qualidade. Desse modo, é impossível distinguir com niti
dez, exceto em base puramente arbitrária, uma conseqüência 
do conflito psíquico que esteja no limiar do anormal, de ou
tra, no limiar jlo normal. Os limites do normal e do anormal 
interpenetram-se como as cores do arco-íris.

Por outro lado, há muitas conseqüências do conflito psí
quico que são, sem dúvida, normais. Em geral, tem-se opor
tunidade de observar tais manifestações normais ao analisar 
um paciente neurótico. É no curso da análise que se pode 
descobrir algumas das origens complexas e o significado in
consciente das manifestações normais, o que não ocorreria se 
o indivíduo não estivesse sendo analisado. Tomando por base 
-tal experiência analítica, procuraremos mostrar, neste capítulo, 
a , relação entre o conflito mental e alguns aspectos normais 
dó desenvolvimento da personalidade, como traços de caráter, 
escolha vocacional, escolha do parceiro sexual, etc. Discuti
remos também outros aspectos da vida mental normal que 
estão claramente relacionados ao conflito psíquico, mas onde 
os dados obtidos em psicanálises individuais são menos satis
fatórios ou abundantes, como contos de fada, mitos, lendas, 
religião, moralidade, etc. Nesses casos, nossas conclusões se
rão baseadas, em parte, nas experiências com pacientes indi-
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viduais em análise e, em parte, naquilo que a psicanálise pode 
dizer sobre a natureza humana em geral.

Inicialmente, o interesse psicanalítico pelos traços de ca
ráter limitou-se à sua relação com os desejos instintivos da in
fância. Freud (1908a) indicou uma relação entre as vicissitudes 
do erotismo anal na infância e o comportamento metódico, a 
parcimônia e a obstinação na vida adulta, assim como uma re
lação semelhante entre os desejos fálicos da criança e sua pos
terior ambição. Outros psicanalistas seguiram o caminho de 
Freud nesse assunto. Como resultado, desenvolveu-se uma no
menclatura de tipos caracterológicos derivada da ligação que 
geralmente pode ser observada entre os traços de caráter e uma 
fase particular do desenvolvimento da libido. Os analistas fa
lam de caracteres ou traços orais, anais e fálicos do caráter. 
A experiência clínica com muitos pacientes reforçou a impres
são original de Freud de que os traços de caráter acima men
cionados são, com muita freqüência, derivados de desejos e 
conflitos anais numa fase remota da infância. Pela mesfna ra
zão, o termo “anal” tem sido aplicado também a indivíduos 
que de modo geral são desorganizados, sujos e relaxados. A 
auto-segurança, o otimismo e a generosidade, assim como seus 
opostos, têm sido igualmente descritos como traços de caráter 
orais, ao passo que a ambição e a necessidade de reconheci
mento e admiração têm sido rotuladas de fálicas.

Essa classificação baseia-se nos impulsos — em particu
lar, no libidinal. Reflete a ênfase dada ao aspecto impulsivo 
da vida mental que caracterizou a primeira fase do desenvol
vimento da psicologia psicanalítica. Foi só aos poucos que se 
desenvolveu um maior conhecimento da complexidade do ca
minho que vai dos desejos instintivos da infância, e dos con
flitos que daí surgem, até a vida mental e o comportamento 
adultos. Nos exemplos que se seguem, procuramos indicar co
mo esse caminho pode ser complexo e como as experiências 
de vida do indivíduo ajudam a moldar o resultado final.

Nosso primeiro exemplo é o de uma mulher, por volta 
dos vinte e cinco anos, em cujo estilo de vida a caridade era 
o traço de caráter predominante. Procurou a análise por cau
sa de sintomas neuróticos bastante graves. No curso do trata
mento, percebeu-se que sua caridade estava tão intimamente 
relacionada aos conflitos da infância quanto seus sintomas neu
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róticos, embora fosse classificada, com razão, como um traço 
de caráter normal, já que era uma fonte de prazer para a pa
ciente, não era autoprejudicial e era socialmente aceitável. Os 
fatos relacionados ao caso são abaixo descritos.

Numa fase remota de sua infância, a paciente ficou se
parada de sua mãe por longos períodos de tempo. As circuns
tâncias dessas separações tornavam claro o fato de que, mes
mo quando juntas, sua relação com a mãe deve ter sido bas
tante insatisfatória e frustradora para ela. Os laços de grande 
ambivalência entre ela e a mãe, e os conflitos que geraram, 
eram de importância primordial em cada aspecto da sintoma
tologia neurótica da paciente. Além disso, eram os principais 
determinantes de sua caridade. Desde muito cedo, fora a pro
tetora de seus irmãos mais novos, crianças tão desamparadas 
quanto ela mesma, e, como ela, sujeitas ao temperamento e 
comportamento imprevisíveis da mãe. Embora fosse apenas 
um pouco mais velha do que os irmãos — todos haviam nas
cido num espaço de poucos anos — defendia-os, sustentava 
suas causas, tentava protegê-los do castigo e consolava-os na 
tristeza, como se fosse mais sua mãe do que sua irmã. Tra
tava-os como uma “boa” mãe deve tratar seus filhos. Na vi
da adulta, sentiu e viveu a mesma necessidade de ajudar os 
“pequeninos” pobres e maltratados de nosso grande mundo. 
Devotava-se com ardor às obras de caridade, às quais dava 
generosamente seu tempo, seu esforço e seu dinheiro. Junto 
à sua generosidadé para com os oprimidos, havia desprezo e 
ódio igualmente fortes para com os opressores — o establish
ment. Aqueles a quem socorria, eram inconscientemente com
parados a ela e seus irmãos quando crianças. Os que pdiava, 
eram inconscientemente aquilo que sua mãe fora para eles na 
infância. Em seu ódio contra os opressores dos fracos, vin
gava-se da mãe, como tanto almejara em criança. Em sua 
generosidade para com os infelizes, inconscientemente dava a 
si mesma e aos irmãos uma mãe estável e devotada, e não a 
mãe egoísta e instável que de fato tivera. Assim, o eterno an
seio da paciente por uma mãe amorosa e estável, junto com 
seu ódio e desejo de vingança, eram os determinantes básicos 
da importância dada ao tipo particular de obra filantrópica 
que a interessava como adulta. Outros tipos de caridade pou
co a atraíam. Quando se dedicava a eles, fazia-o de um modo
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tão superficial, que contrastava vigorosamente com sua devo
ção fervorosa pelos objetos favoritos de sua terna generosi
dade. Eis aqui, portanto, um exemplo de um traço de cará
ter normal que deriva, sem dúvida, das necessidades instin
tivas e das frustrações da infância primitiva da paciente.

O segundo exemplo é o de um homem de trinta anos que 
se caracterizava por ser alegre, agradável, sensível e coopera^ 
dor. Como a paciente anterior, tinha dificuldades neuróticas 
consideráveis em sua vida, mas, nos traços particulares já men
cionados, comportava-se como o estereótipo ideal do que de 
fato era: o produto de uma família de alta classe média, de 
boa formação e bastante moralista, e das melhores escolas. 
Dir-se-ia que as “boas maneiras” eram para ele tão naturais 
quanto respirar, e, se não fosse pelo que surgiu durante a aná
lise, suas boas maneiras “naturais” tenderiam a ser atribuídas 
ao fato de que lhe foram ensinadas desde o berço. Além disso, 
ficou claro que esse aspecto de sua personalidade era um tra
ço de caráter normal, por qualquer definição. Era socialmen
te aceito e,/ longe de trazer-lhe dor ou angústia, seu modo 
de ser agradável, de boa índole e bom senso, em geral servia- 
lhe muito bem. Tinha, às vezes, seus momentos de preocupa
ções ou desencorajamento, como qualquer pessoa ameaçada 
pelo fracasso ou perigo, mas, para ele, essas emoções nunca 
duravam muito tempo. Rapidamente assumia a atitude sensa
ta de que aquilo que não pode ser curado deve ser suportado, 
de que se está melhor contente do que se queixando, e de 
que, se a pessoa “vai em frente” e se atém ao que se supõe 
que esteja fazendo, as coisas, sem dúvida, terminarão bem. 
“Um filósofo, um segundo Esopo”, dirão vocês. Mas não foi, 
de fato, uma vocação para a filosofia, e sim as realidades 
inflexíveis de sua infância, o que de tal modo forçou as vir
tudes convencionais de seu meio cultural, que elas se torna
ram uma parte de importância vital e mesmo necessária de sua 
personalidade.

Aos nove anos, o paciente viu-se repentinamente ameaça
do pela probabilidade de perder a pessoa que para ele era o 
membro adulto mais importante de sua família. Por três dias 
ficou intensa e profundamente deprimido. Então, por sorte, o 
perigo de perda passou. Mas, para ele, isso nunca foi definiti
vo. A possibilidade de abandono tornou-se presença constan-
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te em sua mente. E reagiu a ela de dois modos diterentes. O 
primeiro foi assegurar, por seu comportamento, que isso ja
mais ocorreria. O segundo, preparar-se para o momento em 
que fosse inevitável, de modo que não estivesse desamparado 
e oprimido quando ocorresse. O primeiro grupo de reações 
buscava, basicamente, afastar os desejos e comportamentos de 
origem instintiva. Antes da perda ameaçadora, o paciente fora 
um menino irascível, com explosões temperamentais ocasio
nais. Depois, nunca mais. Desde aquele momento até iniciar 
a análise, ele não conseguia lembrar uma só ocasião em que 
se sentira realmente zangado. Suas atividades sexuais foram 
também reduzidas, embora não tão drasticamente. Em outras 
palavras, tornou-se um “bom menino”, não mais apresentan
do as falhas do comportamento sexual e agressivo que, esta
va certo, ocasionara a ameaça de deserção' experimentada aos 
nove anos. O segundo grupo de reações consistia, essencial
mente, numa identificação com o adulto cuja perda temia. 
Como aquele adulto, tornou-se indiscutivelmente amável, sen
sível, prático e otimista. Através dessa identificação, tornou- 
se capaz de “cuidar de si mesmo”, o que fez literalments 
mais tarde, no início da adolescência, quando deixou a casa, 
indo para um colégio interno. Nesse caso, como no anterior, 
está clara a correlação íntima entre conflito psíquico e trauma 
na infância com um traço de caráter normal e útil da fase fi
nal da infância e vida adulta. O temperamento equilibrado, 
as boas maneiras e o otimismo alegre do paciente não eram 
apenas o resultado de sua educação. Foram fortemente moti
vados pela convicção de que o mau humor ou um comporta
mento falho o levariam a ser abandonado de novo, como qua
se o fora aos nove anos. Além disso, eram um resultado de 
sua identificação com o adulto que quase perdera naquela 
época. Em outras palavras, esses traços de caráter particulares 
normais, adaptativamente úteis, estavam tão intimamente re
lacionados ao trauma e ao conflito de sua infância quanto 
seus sintomas neuróticos. Sua motivação surgiu das mesmas 
fontes.

Já observamos, no Capítulo V, a importância do meca
nismo de identificação na formação do superego durante o 
período edipiano. A formação do superego é um tema ao qual 
voltaremos mais tarde, neste capítulo. No momento, queremos
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dar ênfase ao fato de que nem todas as identificações do pe
ríodo edipiano estão relacionadas com essa formação. Algu
mas, por exemplo, surgem como expressão, levemente disfar
çada, dos desejos sexuais e competitivos da criança. É comum 
que um menino tenha o desejo consciente de ser igual ao pai, 
que tanto admira e inveja, não sendo raro que essé desejo 
persista na vida adulta, de modo que o filho se torna, de vá
rias maneiras, uma réplica psicológica de seu pai. O mesmo 
ocorre no relacionamento entre mãe e filha. Em tais casos, 
os pais e a criança podem ter gestos semelhantes, expressões 
faciais idênticas, a mesma maneira de andar, falar, rir, o mes
mo jeito reservado ou extrovertido quando em sociedade, etc. 
De fato, o que passa por semelhança física entre pais e filhos, 
às vezes não é realmente física, e sim comportamental. É o 
resultado, não de características físicas hereditárias, mas de 
traços psicologicamente determinados, isto é, de identificações 
inconscientes que surgem na infância, em geral como expres
são do desejo da criança de ser o pai, com quem se identifica 
desses vários modos.

A admiração e a inveja das crianças não estão dirigidas 
exclusivamente a seus pais, embora saibamos que estes são 
seus objetos principais. Têm sentimentos semelhantes, em ge
ral muito intensos, em relação aos irmãos, sentimentos que 
podem exercer um papel considerável na vida instintiva da 
criança e nos conflitos e formações conciliatórias que daí re
sultam. Tal era o caso de uma jovem com grande interesse 
pela música, como passatempo. Gostava de ouvir música, ti
vera uma boa educação musical para um amador, e estudara 
violoncelo por muitos anos, instrumentos que lhe agradava to
car, sem ser uma virtuose. Em tudo isso, imitava, não sua 
mãe, mas a irmã mais velha, excelente músico profissional. 
Seu pai valorizava muito a capacidade musical e as realiza
ções da irmã mais velha. Desde a infância, parecera à minha 
paciente que, pelo talento musical, sua irmã era a favorita do 
pai, e estudara música, imitando a irmã, na esperança de ri
valizar com esta pelo afeto paterno. O desenvolvimento pos
terior do interesse da paciente pela música foi tal, que pode
ria ser classificado como normal. Era uma parte agradável, 
secundária, em sua vida, como é a música para a maioria dos 
que a apreciam em nossa sociedade. Contudo, não há dúvida
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de que seu interesse musical nasceu de seu complexo de Êdi- 
po, isto é, de sua rivalidade infantil com a irmã pelo amor do 
pai. Além do mais, pôde-se observar, no curso da análise, 
que mesmo na vida adulta suas atividades musicais tinham 
ainda um significado edipiano inconsciente. Numa ocasião, 
por exemplo, narrou um sonho onde se via tocando numa or
questra. Suas associações trouxeram-lhe à memória um músi
co por quem estivera apaixonada alguns anos antes e que, 
conforme soubera recentemente, se tornara regente de uma 
orquestra famosa. Segundo a paciente, esse músico em nada se 
parecia com seu pai, quer em idade ou aparência física, em
bora sempre a fizesse recordar-se dele. Talvez porque usasse 
a mesma loção após a barba. Assim, partindo de suas asso
ciações, ficou evidente, primeiro, que o conteúdo latente de 
seu sonho era um desejo edipiano por uma união sexual com 
o pai, e, segundo, que esse desejo estava expresso, disfarça
damente, numa fantasia (sonho) de “fazer música” com um 
homem que amara “havia muito tempo”. Para ela, a música 
ainda mantinha, inconscientemente, seu significado original, 
edipiano.

Pode-se observar, com freqiiência, a mesma relação entre 
a vida instintiva da infância e traços normais da vida adulta, 
como a escolha da vocação ou do parceiro sexual. É difícil 
dar exemplos satisfatórios, extraídos da experiência pessoal, a 
respeito da escolha de vocação, pelo risco de quebrar o sigilo 
profissional. No entanto, mesmo exemplos resumidos e modi
ficados podem ser suficientes para convencer o leitor, ao me
nos em parte, da correção da afirmativa que procuramos 
exemplificar.

Um obstetra de quarenta anos era o mais velho de um 
grupo de seis irmãos. Como ele, todos os irmãos e irmãs nàs- 
ceram na fazenda em que viveu durante a infância. Cada 
parto era um grande acontecimento, que lhe despertava mui
ta curiosidade, mas que nunca lhe fora permitido observar, 
embora observar o nascimento de animais fosse uma expe
riência comum em seus primeiros anos. Sua curiosidade se
xual infantil foi um fator importante na determinação de sua 
profissão. Além de satisfazer-lhe a curiosidade, sua escolha 
profissional servia a outros fins, também inconscientes. Por 
um lado, gratificava seu desejo de ser superior ao pai, sem
pre respeitoso e submisso ao médico que atendia a mãe do
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paciente em seus partos freqüentes. Por outro lado, reforça
va suas defesas contra a raiva que sentia, a cada gravidez, 
em relação à mãe e ao novo bebê. Como obstetra, era bom 
e caritativo para as mães e os bebês, sem a ira homicida e a 
culpa correspondente que tivera na infância. Finalmente, co
mo obstetra, sentia-se competente e seguro onde quer que 
nascesse uma criança, e não insignificante e desamparado, co
mo se sentira quando menino.

Outro médico, um homem com trinta e poucos anos, es
tivera separado de sua mãe por muitas semanas, quando tinha 
■quatro anos, porque esta fora hospitalizada para uma grande 
cirurgia. Entre as consequências principais que essa experiên
cia trouxe para a sua vida, estava a decisão de tornar-se mé
dico — na realidade, um cirurgião, um doutor “que corta os 
outros”, como respondia a todos os que lhe perguntavam o 
que seria quando crescesse. A ambivalência em relação à mãe 
p óbvia, e foi depois amplamente confirmada no curso da 
análise. Ser um cirurgião significava, por um lado, estar com 
a mãe e não separado dela, curá-la e ser seu herói. Ao mesmo 
tempo, significava feri-la e puni-la por sua infidelidade ao 
deixá-lo.

Um terceiro paciente, que procurou a análise com quase 
trinta anos, era um representante trabalhista. Como ele mes
mo disse, o grande trauma de sua infância foi a separação 
forçada de sua mãe, em tenra idade. Com apenas seis anos, 
foi mandado para um internato. A razão aparente desse exí
lio foi que seus pais haviam brigado e se separado. O pa
ciente teve muitas dificuldades neuróticas mais tarde, na vida, 
mas alcançou grande sucesso como representante trabalhista. 
Era incansável em seus esforços para resolver as diferenças 
entre os dois lados numa questão trabalhista em que estivesse 
envolvido, e geralmente conseguia evitar uma ruptura franca 
entre as duas partes. Sua argumentação consciente era de que 
não há diferenças entre as partes numa contenda que não 
possam ser resolvidas satisfatoriamente, desde que essas par
tes se sentem à mesa e conversem. Nesse caso, a separação 
entre o paciente e seus pais fizera nascer um desejo imenso 
de que eles parassem de brigar e se reunissem, de modo que 
ele estivesse de novo com os pais, sobretudo com a mãe. Por 
toda a sua vida trabalhou para manter as pessoas juntas, a fim 
de que elas não se separassem, como seus pais fizeram, e dei
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xassem os trabalhadores sem lar, num sentido figurado, como 
ele literalmente ficara aos seis anos. De novo, um trauma da 
infância resultou inconscientemente numa escolha vocacional 
útil na vida adulta.

Quando consideramos a relação entre a vida instintiva da 
infância e a escolha posterior do parceiro sexual, deparamo- 
nos com uma riqueza excessiva. As conexões são tão múlti
plas e íntimas, que a principal dificuldade reside em dar al
guma indicação de sua complexidade. Estabelecer sua mera 
existência não é necessário, sem dúvida. Nem deve causar 
surpresa. Basta lembrar que, para cada indivíduo, os primei
ros objetos sexuais são os da infância. Todos os objetos se
xuais subseqiientes são edições posteriores daqueles. E isso é 
verdadeiro tanto para os indivíduos normais ou levemente neu
róticos, quanto para aqueles com neurose grave. Um ou dois 
exemplos serão suficientes para ilustrar o que pode ser am
plamente confirmado por uma observação mesmo relativamen
te superficial.

Um rapaz apaixonou-se por uma jovem, com quem se 
casou, e que, como ele mesmo reconhecia conscientemente 
naquela época, parecia-se com ele em características físicas 
como compleição, altura e fisionomia. Ele não tinha idéia, 
porém, de que essa semelhança física era uma das razões que 
o atraíam. Só mais tarde, durante a análise, é que percebeu 
que o fato de se parecerem tanto irmão e irmã, inconsciente
mente o excitava sexualmente. Ela representava, inconsciente
mente, uma irmã com a qual fora muito ligado na infância. 
Quando criança, ele fantasiava seu casamènto com a irmã e 
o fato de ser o pai dos filhos desta. Como homem, viveu in
conscientemente essa fantasia com uma mulher que parecia 
sua irma. Foi interessante notar, como consequência significa
tiva dessa fantasia inconsciente de que a esposa era sua irmã, 
que, durante os primeiros meses de análise, ele se referia com 
freqüência à esposa pelo nome da irmã, erro que nunca per
cebeu até que seu analista lhe chamou a atenção.

Para outra paciente, a escolha do parceiro sexual foi in
fluenciada, de modo mais complexo, por sua relação infantil 
com a irmã mais velha. Quando crianças, seu companheiro de 
brincadeiras mais íntimo era um menino que morava na casa 
ao lado. A irmã da paciente e ele eram tão amigos que, dizia- 
se, ao crescerem iriam casar-se. A paciente sentiu-se preterida
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por seus dois companheiros e teve ciúme deles, como ocorria 
em sua relação com os pais. No final da infância, as irmãs 
pouco viam seu antigo vizinho, já que as duas famílias se mu
daram para locais diferentes. Muitos anos depois, quando a 
paciente estava no final da adolescência, as circunstâncias reu
niram os três jovens. Nessa época, ela fez uma tentativa cons
ciente para levar o rapaz a preferi-la em detrimento da irmã, 
que estava longe fazendo o curso superior. Conseguiu seu in
tento, mas recusava as propostas sexuais do jovem, preferindo 
ser, na verdade, “bons amigos”. Foi então que se apaixonou 
pelo amigo íntimo do rapaz que conquistara à irmã, casando- 
se com esse amigo, que, na época do encontro, estava noivo 
de outra jovem. Desse modo, a paciente, quando adulta, con
seguiu realizar, na vida amorosa, o que ardentemente deseja
ra quando criança: ser a mulher vitoriosa, e não a derrotada, 
num triângulo familiar. No processo, vingou-se do homem que, 
na infância, preferira sua irmã mais velha: ela o rejeitava por 
outro homem. Seu triunfo inconsciente sobre a irmã e o com
panheiro de brincadeiras foi completo.

Ao rever esses exemplos, fica-se surpreso com o efeito 
poderoso e duradouro dos desejos instintivos da infância so
bre a vida sexual adulta de uma pessoa, seus passatempos, 
maneirismos, peculiaridades, etc. Em muitos casos, é mais cor
reto dizer que esses efeitos não resultam diretamente dos dese
jos instintivos e conflitos em si, mas das fantasias que origi
nam. Assim, a última paciente viveu a fantasia de ser sexual
mente preferida em detrimento da irmã mais velha — uma 
fantasia tipo Cinderela, poder-se-ia dizer. O jovem que pare
cia ser o irmão da esposa viveu também uma fantasia da in
fância. O mesmo ocorreu com o obstetra, o cirurgião e o re
presentante trabalhista. Em cada um dos casos, uma fantasia 
surgida dos desejos instintivos da infância e dos medos a eles 
relacionados, tomou-se uma força diretriz importante, embo
ra inconsciente, na vida do paciente.

Até agora os exemplos dados foram tirados da prática 
clínica. Em cada um, o método psicanalítico pôde ser aplica
do. Em cada um, o indivíduo era um paciente que cooperava 
falando tão completa e livremente quanto podia de seus pen
samentos, associações, e detalhes de sua vida passada e pre
sente, mesmo de detalhes tão íntimos ou angustiantes, que não 
diria a outra pessoa. Em conseqüência, há um considerável
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grau de certeza nas conclusões apresentadas, quanto à rela
ção entre conflito psíquico, quase sempre inconsciente, ori
ginado na infância, de um lado, e pensamentos, desejos e com
portamento conscientes da vida adulta, de outro. Na maior 
parte da discussão que se segue, apresentaremos conclusões 
semelhantes, só que não estarão baseadas, totalmente, em da
dos obtidos pelo emprego do método psicanalítico em análises 
terapêuticas individuais. Levaremos em consideração esse fato, 
limitando-nos, na maioria das vezes, a formulações que pare
çam amplamente garantidas por tais dados, quando disponí
veis, e destacando, de vez em quando, a natureza das dificul
dades que ocorrem quando não se tem acesso a dados que, 
até o momento, apenas o método psicanalítico é capaz de dar.

Entre as conseqüências das fantasias instintivas da infân
cia estão os devaneios e as estórias de todas as espécies: con
tos de fada, mitos, lendas e produções literárias, qualquer que 
seja seu nível de complexidade e qualidade. Os contos de fada 
e estórias semelhantes são, usualmente, os primeiros a inte
ressar a criança. Sua popularidade perene sugere que lidam 
com temas de atração quase universal para as crianças peque
nas, e isso é verdade. De maneira muito direta, tratam de te
mas da vida instintiva da infância, sobretudo os do período 
edipiano. Em quase todos os contos de fada há um herói ou 
uma heroína, jovem, que triunfa sobre o vilão, malvado e ve
lho, seja homem ou mulher, matando-o e casando-se com um 
belo jovem ou uma bela donzela, vivendo felizes para todo 
o sempre. Cada estória tem suas variantes próprias, mas o 
padrão básico permanece o mesmo. Cada variante tem seu 
interesse particular para uma determinada criança. A estória 
da Cinderela, por exemplo, tem uma atração especial para as 
irmãs mais novas. Nela, é a irmã mais nova, desprezada, que 
se casa com o príncipe, torna-se rainha e vinga-se de suas ter
ríveis mãe e irmãs mais velhas. É preciso salientar, a essa al
tura, que o problema da culpa pelos desejos edipianos é sem
pre resolvido nos contos de fada. Como são estórias para 
crianças e adultos infantis e simplórios, ardis ingênuos são 
suficientes para tranqüilizar a consciência culposa da platéia. 
O herói ou a heroína são sempre bons, em geral maltratados, 
como Cinderela, e o rival é sempre uma pessoa desprezível, 
cheia de vícios, mesquinha, que merece totalmente seu infor
túnio. Além disso, como em muitas versões de .Cinderela, não
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são suas verdadeiras irmãs e a mãe que ela vence, mas pa
rentes afins, que não se espera que ela ame, de modo algum.

Outro conto de fada popular é o de João e o Pé de Fei
jão, ou, com outro nome mais honesto, João, o Matador de 
Gigantes. Em Cinderela, a atenção está centralizada nos te
mas de amor e casamento. Na estória de João, a ênfase está 
no parricídio e na castração, com um disfarce suficiente para 
tornar a história excitante e agradável, não assustando a crian
ça. Na estória, o gigante de quem João rouba os bens mági
cos, matando-o, não é o pai de João, mas um vil canibal, que 
o comeria se uma tola mulher não o tivesse salvo. Em algu
mas versões, o gigante matou o verdadeiro pai de João, de 
modo que este é um vingador piedoso, e não um parricida, 
e os bens mágicos originalmente pertenciam ao pai de João, 
justificando que ele os roube do gigante mau, horrível, que é 
o verdadeiro ladrão e assassino.

E assim se vai de um conto a outro. O elenco é sempre 
o herói (heroína) e seu pai, mãe, irmãs e irmãos. O herói e 
seus amigos são sempre bons, seus rivais são sempre maus. O 
final é sempre “feliz”, isto é, a vitória para o herói, a morte 
para seu(s) rival(is), e a união sexual (casamento) entre 
o herói e a amada, com a promessa de que terão muitos filhos 
e “viverão felizes para sempre”. De eterna fascinação para as 
crianças; de pequeno interesse como literatura, para os adul
tos. No entanto, quando são lidos pelos adultos, não por seu 
valor intrínseco como literatura ou diversão, mas pela com
preensão interna (insight) que dão da mente da criança, de 
suas esperanças, desejos, paixões, ambições e medos, então 
os contos de fada são realmente muito interessantes. Ofere
cem ao leitor um meio útil de acesso a muitos aspectos da 
vida mental instintiva da infância e, por conseguinte, da vida 
mental inconsciente dos anos posteriores.

Os mitos e as lendas brotam da mesma fonte dos contos 
de fada. Em certos aspectos essenciais, é verdade, têm propó
sitos diferentes. Primeiro, são para adultos, e não para crian
ças. Por essa razão, são psicologicamente mais complexos. 
São mais realistas, no sentido de que refletem muito mais do 
que os contos de fada um ponto de vista adulto sobre a com
plexidade do meio humano e seu relativo desamparo face a 
este. São também mais realistas no sentido de que procuram 
explicar a origem desse meio, sua natureza e seu modo de
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funcionamento. Não procuram ser uma simples diversão, co
mo os contos de fada. São tentativas sérias em cosmologia e, 
portanto, precursores das teorias científicas. No entanto, as
sim como os contos de fada, derivam basicamente da vida 
instintiva da infância: de suas paixões, medos e conflitos.

Por exemplo, a versão homérica dos mitos gregos, que 
deviam ser correntes por volta do ano 1.000 aC, retrata deu
ses e deusas como uma grande família, vivendo num palácio 
no alto de uma montanha, tendo um pai, Zeus, e uma mãe, 
Hera, e muitos filhos. Incesto, ciúme, disputas e intrigas são 
comuns no Olimpo homérico, como nas fantasias edipianas de 
qualquer criança, mas o assassinato é impossível, porque todos 
os deuses são imortais, e já que Zeus é o mais forte, é sempre 
o vitorioso ou o árbitro final. O mito homérico evita o parri
cídio. Nunca termina em tragédia para o pai.

Em outros mitos, porém, incluindo muitos mitos gregos, 
o tema do parricídio se encontra diretamente expresso. O deus 
pai encontra o mesmo destino do gigante do conto de João, 
o Matador de Gigantes. Ele é morto, castrado, e mesmo co
mido pelos filhos, em geral com o auxílio da mãe, e as crian
ças incorporam seu poder apenas para serem, por sua vez, 
destruídas por seus filhos. Na própria história de Édipo, nar
rada por Euripides por volta do ano 500 aC, o jovem herói 
matou involuntariamente seu pai, casou-se com a mãe e, fi
nalmente, cegou-se como castigo por seu crime horrendo, em
bora não intencional. Foi porque a estória de Édipo expres
sava os temas de incesto, parricídio, castração e remorso tão 
diretamente, que Freud criou as expressões “complexo de Édi
po” e “fase edipiana” de desenvolvimento.

Saindo da mitologia clássica grega para a judaico-cristã, 
encontramos nesta a mesma relação com a vida instintiva da 
infância vista na anterior. O principal herói do Velho Testa
mento é Moisés, o legislador, isto é, o representante da von
tade de Deus na Terra. Moisés, (educado como) um príncipe 
egípcio, rebelou-se contra o rei do Egito, desafiou-o e tornou- 
se um rei,.com povo e reino próprios. Como vimos, esse tema 
de rebelião e parricídio surge da rivalidade, ódio e inveja que 
os meninos sentem pelos pais, durante a fase edipiana de de
senvolvimento. Mas, como dissemos no Capítulo V, a atitude 
da criança em relação aos pais, durante o período edipiano, é 
ambivalente. Compõe-se de amor e ódio para com seus geni-
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tores, embora, em grande parte, a proporção de cada emoção 
possa variar. Na estória de Moisés, os sentimentos de amor 
de um menino por seu pai, e seu desejo de que seu pai o ame, 
estão evidentes na relação entre Moisés e seu pai divino, Deus. 
Moisés é apresentado como servindo fielmente a Deus, e 
castigando os que se rebelam contra ele, ao adorarem outros 
deuses. Em resumo, Moisés é totalmente identificado com 
Deus, sendo-lhe submisso.

Essa atitude em relação a Deus pode ser uma parte inte
grante da tradição religiosa ocidental, tida como certa por to
dos os que são nela criados. Mas o fato é qüe representa, sem 
dúvida, um traço universal dos mitos religiosos em geral. Mes
mo na estória de Moisés há uma alusão a uma revolta con
tra Deus, alguma pequena desobediência pela qual Moisés 
foi punido, não lhe sendo permitido entrar na terra prome
tida de Canaã. No geral, entretanto, Moisés é descrito como 
o servo de Deus, devotado e querido. Espera-se que sua re
belião tenha sido apenas contra um pai menor, o Faraó.

Na estória de Cristo, os elementos de relação ambivalen
te entre pai e filho são descritos de modo complexo e disfar
çado. Assim como na de Moisés, a ênfase principal, explícita, 
está no amor do filho pelo pai e em sua submissão aos dese
jos deste. Jesus e seu pai são representados por uma identifi
cação tão íntima que, no momento, são um e o mesmo. O 
herói nunca se rebela. Pelo contrário, é tão obediente à von
tade do pai, que permite que este o mate, após o que, Jesus 
e Deus, filho e pai, estão amorosamente unidos para sempre. 
Os temas de parricídio e incesto aparecem na estória mas, de 
certa forma, apenas perifericamente. Eles não são atribuídos 
ao herói como motivos ou desejos próprios. Pelo contrário, 
são homens maus, judeus e romanos, que crucificam o jovem 
deus Jesus. São eles que cometem o parricídio, não o herói 
que, de fato, é a sua vítima. Quanto ao incesto, é apenas in
sinuado pela idéia de que o herói, Jesus, foi morto por causa 
do pecado original do homem, o pecado cometido por Adio 
e Eva ao terem relações sexuais entre si no Jardim do Éden, 
apesar da proibição expressa de seu pai, Deus.

Nossa discussão sobre mitos religiosos trouxe-nos ao tó
pico da religião como um todo. Talvez não haja um aspecto 
da vida social que tenha maior interesse psicológico do que 
a religião. Em particular, pode-se facilmente observar suas
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con&xões com os aspectos do funcionamento mental que aqui 
nos interessam: os motivos e conflitos inconscientes que de
rivam da vida instintiva da infância.

A família de uma criança pequena — seus pais e irmãos 
— são essencialmente todo o seu mundo. Seus impulsos se
xuais e agressivos em direção aos membros de sua família fa
zem surgir os desejos e conflitos que caracterizam a vida men
tal da infância: o amor apaixonado, o ciúme violento, a raiva, 
o terror, o remorso, os esforços prementes para controlar seus 
impulsos assustadores e aplacar e agradar seus pais, que lhe 
parecem oniscientes e onipotentes. A religião faz do mundo 
inteiro uma nova versão da família da criança pequena, uma 
família em que o crente é uma criança, e os deuses e sacer
dotes são seus pais. Como seus pais, eles lhe dirão como de
ve comportar-se, o que deve ou não desejar, e responderão a 
suas perguntas sobre o mundo, especialmente como o mundo 
começou, questões que todo o adulto deseja saber, assim como 
toda criança deseja saber como seu- pequeno mundo começou, 
isto é, como ela foi feita, de onde ela e os outros bebês vêm. 
Como Freud (1933) observou, a religião tem uma tríplice 
função para os crentes. Oferece-lhes uma cosmologia, um có
digo de comportamento, e um sistema de recompensas e pu
nições, as mesmas funções que seus pais preenchiam em sua 
infância.

Como se esperaria, a relação entre o crente e Deus não 
trai sua origem, porque em muitos pontos é psicologicamente 
semelhante à que existe entre a criança e os pais. Pode-se 
observar, a mesma ambivalência, a mesma mistura de amor 
e ódio, de submissão e desafio, igual mescla de elementos sen
suais, apesar das tentativas para eliminá-los. Pode-se dizer 
que esses aspectos da crença e observância religiosas eviden
ciam-se numa base individual, em cada paciente em análise, 
para quem a religião tem um papel psicológico importante. 
Além disso, estão visíveis, em sua forma institucionalizada, 
nos próprios ritos religiosos. Em geral, basta observar um rito 
com ingenuidade, como o faria uma criança, captando apenas 
as -palavras e ações que o constituem, literalmente, e não de 
modo alegórico, para perceber sua relação inconsciente com 
os desejos e medos infantis.

Como ilustração, podemos considerar os ritos, intimamen
te relacionados, da missa e da comunhão, que têm sido pra

219



ticados como elementos centrais do culto religioso por uma 
maioria de cristãos por cerca de 1.500 anos. Diz-se aos co- 
mungantes que, por mágica, o pão e o vinho se transforma
ram na carne e no sangue de Deus, os quais eles são convi
dados a comer e a beber. Não se pode imaginar uma expres
são mais clara, mais direta, do desejo parricida. Sem dúvida, 
as atitudes emocionais de rebelião contra o pai e de triunfo 
sobre ele são explicitamente negadas. Não é uma rebelião, é a 
obediência à ordem divina. Não é um triunfo; segue-se à con
fissão do pecado, à penitência e ao jejum, é conscientemente 
pensado como um meio de tornar-se moralmente bom, como 
Deus, comendo sua carne e seu sangue sagrados. No entanto, 
as palavras são muito claras: aqui estão a carne e o sangue 
de seu Pai; vocês, seus filhos, comerão uma e beberão o ou
tro. Ao mesmo tempo, o rito serve para recordar a submissão 
de Jesus à mutilação e à morte, a fim de ganhar o amor do 
Pai. As palavras durante a comunhão lembram, aos que co
mungam, a morte de Jesus na cruz, louvada como modelo de 
submissão à vontade de Deus, o pai de todos os homens. É 
dito aos comungantes que devem também submeter-se volun
tariamente ao destino que lhes souber, porque, seja qual for, 
é o desejo de seu Pai, e eles devem obedecer fielmente sua 
vontade, como fez Jesus, mesmo que esta signifique sofrimen
to, mutilação e morte. Se forem obedientes, como Jesus, Deus 
os amará e os levará, como fez com Jesus, para viver com 
ele no céu para todo o sempre. Essa crença religiosa (dog
ma), é bastante semelhante às fantasias que, como sabemos 
da prática psicanalítica, são comuns entre meninos na fase 
edipiana do desenvolvimento. Em geral, o menino edipiano 
tem a fantasia de ser uma menina, o que significa ser cas
trado, isto é, fisicamente mutilado, como um meio de obter ò 
perdão e o amor de seu pai e repartir seu poder. A crença 
adulta correlata, institucionalizada em práticas e ensinamen
tos religiosos, promete o amor paterno divino a todos os que 
forem como o filho submisso e mutilado de Deus, Jesus.

Esses exemplos pretendem ilustrar o que só uma mono
grafia poderia demonstrar, isto é, que, apesar das diferenças 
existentes entre as religiões, elas não são diferentes quanto a 
um ponto básico. Todas refletem, de modos diversos, o fato 
de se originarem dos conflitos de uma infância primitiva, pe
lo incesto e parricídio, o amor, ciúme e ódio, os desejos homo
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e heterossexuais, os medos de castração, inveja do penis, rê - 
morso e autopunição. Em cada religião os crentes são incons
cientemente os filhos; seus deuses e sacerdotes inconsciente
mente são seus pais — pais qüe eles amam e odeiam, temem 
e desprezam, obedecem e desafiam, adoram e destroem. A 
história de cada grupo social determina muitos traços de suas 
crenças e práticas religiosas. Isso é algo que os sociólogos e 
historiadores, sem conhecer os achados da psicanálise, mos
traram repetidamente. O que a psicanálise pode acrescentar é 
que, qualquer que seja a história de um grupo, seja ele pri
mariamente agrário ou coletor, sedentário ou nômade, guer
reiro ou pacífico, sua religião lida com os conflitos incons
cientes que se prendem aos desejos e medos instintivos de uma 
infância primitiva.

Não devemos deixar o tema da religião sem ao menos 
algumas palavras sobre a moralidade. Como dissemos anterior
mente, cada religião tem um código moral, isto é, um sistema 
de recompensas pela sujeição ao comportamento prescrito e 
de castigos pela transgressão. Em cada religião há um “fazei” 
e “não façais”. Como essas exortações e proibições societá
rias relacionam-se às proibições e exortações de cada indiví
duo, ao superego individual cuja formação e funcionamento 
forani descritos no Capítulo V?

Na maior parte das sociedades organizadas, no presente 
momento, a moralidade é representada como uma consequên
cia desejável da fé religiosa. Conforme os ensinamentos da 
cristandade, por exemplo, o argumento seria o seguinte: se 
uma criança é ensinada a temer e a amar a Deus, e a identifi
car-se com Jesus crucificado, então ela obedecerá às leis mo
rais divinas e crescerá para ser uma boa pessoa. Em outras 
palavras, atribui-se à fé religiosa o poder de tornar as pessoas 
boas. Pelo que sabemos, isso é o que se acredita em todas as 
sociedades e, com certeza, nas sociedades civilizadas. Apesar 
da ampla aceitação dessa crença, Dorém, os dados derivados 
da aplicação do método psicanalítico, isto é, de psicanálises 
terapêuticas, indicam claramente que ,essa não é a verdade. 
De fato, a moralidade individual — a formação do suoereeo 
individual — vem primeiro. A moral de um indivíduo é mol
dada, sobretudo, pelos conflitos da vida instintiva na infância 
primitiva, particularmente no período edipiano, e traz a mar
ca daqueles conflitos, não importa o que aconteça mais tarde.
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Assim persiste pelo resto da vida, embora em grande parte 
inconsciente. É um fato estranho, porém verdadeiro, que nin
guém conhece tudo sobre seu próprio código moral, nem mes
mo todas as suas partes mais importantes. Com freqüência, 
sente-se culpado por ações que conscientemente acredita se
rem moralmente boas, ações que a sociedade aprova ou aplau
de. E, em geral, tem o hábito de fazer o que considera cons
cientemente como imoral, o que a sociedade condena.

O fato é que os dados psicanalíticos confirmam, dando- 
lhe uma explicação científica, a observação freqüentemente 
feita pelos críticos da religião, isto é, que não há credo, cate
cismo ou mandamento cravado na rocha que possam fazer, 
ou façam, uma moral pessoal. Moralidade é um assunto in
dividual. É conseqiiência da formação do superego, e deriva 
de paixões violentas e medos opressivos, que são parte da 
vida instintiva da infância e não das lições da escola domini
cal. É a experiência particular de cada indivíduo que tem im
portância fundamental, que é dinamicamente decisiva, quan
do se trata de moralidade. Num sentido muito real, é correto 
dizer que o código moral de cada religião, assim como seus 
mitos e lendas, são gerados pelos desejos e conflitos infantis 
de seus crentes.

Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que isso não esgo
ta a relação entre moralidade individual e societária. É uma 
parte importante da história', com certeza, uma parte que re
presenta uma contribuição especificamente psicanalítica, mas 
apenas uma parte. Cada religião revela, entre outras coisas, 
uma tentativa para aliviar a ansiedade de seus crentes e, ao 
mesmo tempo, permitir algum grau de gratificação instintual. 
Isso é feito por seu código de ética ao oferecer respostas para 
a questão, “o que devo fazer para que os deuses (meus pais) 
me amem e protejam, ao invés de me odiar e punir por meus 
desejos e ações sexuais e homicidas?”. Essas respostas são 
oferecidas a toda criança em formação pelos mais velhos, em 
verdade por seus próprios pais, como uma solução já pronta 
para os conflitos instintivos da criança. É uma solução aue 
seus pais acharam aceitável e útil, e que, por sua vez, lhe 
prescreveram. Se, nesse sentido, um código moral é uma so
lução satisfatória para todos ou quase todos os membros de 
uma sociedade, ele é viável. Caso contrário, é alterado de
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um modo ou de outro, até ficar satisfatório. Nâo o conse
guindo, é eliminado como um todo e substituído por aigum 
outro sistema de crenças e práticas. Para que um indivíduo 
se sujeite, em maior ou menor grau, a qualquer código moral 
oferecido pela sociedade, ou, a partir daí, para que ele acre
dite em qualquer religião, deve encontrar nele uma solução 
aproveitável para seus conflitos inconscientes, conflitos que se 
prendem aos desejos instintivos de sua infância.

Nos tempos atuais, a religião, como instituição social, 
tem estado em decadência. De modo geral, esse declínio pode 
ser atribuído ao impacto psicológico dos desenvolvimentos 
científico e tecnológico nos três últimos séculos. Galileu, mais 
do que qualquer outro, iniciou os acontecimentos que levariam 
finalmente àquelas conseqüências que a Igreja tentou evitar 
forçando-o a retratar-se e mantendo-o prisioneiro por toda a 
vida. No entanto, levou muito tempo para que o progresso da 
ciência afetasse as crenças religiosas da humanidade num grau 
mais profundo. Até uma época tão recente quanto 1915, cada 
governo no mundo esposava alguma crença religiosa. Não 
havia um só oficialmente ateu. No momento, os governos dos 
dois países mais populosos do mundó, China e União Sovié
tica, condenam todas as religiões. Assim como os de muitos 
outros países menores. Mais de um quarto da população mun
dial vive nesses países. O que está acontecendo à crença re
ligiosa desse bilhão de seres humanos? Não há dúvida de que 
alguns se apegaram conscientemente a uma ou outra religião, 
mas centenas de milhões estão conscientemente de acordo com 
seus líderes políticos e intelectuais, com seus governantes e 
professores, de que todas as religiões são fatualmente incor
retas, de que seus deuses não existem, de que suas promes
sa de uma vida após a morte são ilusórias, quer sejam a espe
rança do paraíso ou o medo do inferno, e de que suas cos
mologias são apenas mitos fascinantes de povos primitivos, 
acientíficos, ignorantes, independentemente do dom poético que 
possam ter tido. Se a religião vem de uma fonte tão profunda 
da vida mental, como afirma a psicanálise, parece impossível 
que desapareça simplesmente sem deixar algum substituto. Com 
certeza, as conseqüências inconscientes dos conflitos instinti
vos da infância que motivaram os povos a participar de cren
ças e práticas religiosas organizadas, por séculos e séculos, 
devem ser tão fortes entre os chineses e soviéticos quanto en
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tre os demais habitantes do mundo. Quais são suas manifesta- 
;ões numa sociedade atéia, não religiosa?

A resposta parece ser que, nesses países, a política ocupa 
a mesma posição psicológica da religião em outras áreas. Pa
ra cada indivíduo, serve a muitas de suas funções principais. 
Ao invés de procissões e festivais religiosos, dos quais partici
pam os crentes, há festivais políticos. Ao invés de imagens 
religiosas, há estandartes e quadros políticos. Ao invés dos an
tigos deuses ou animais divinos, há Marx e Lênin. Ao invés 
de sacerdotes, há líderes políticos que impõem obediência, 
amor e terror respeitoso. Além disso, há uma forte tendência 
moralista nos ensinamentos socialistas ou comunistas. Como 
ocorre na maioria das religiões, o “bom” é o que se submete e 
acredita, o “mau” é o que não o faz. Ainda mais, há uma pro
messa, às vezes só implícita, mas às vezes explícita, de que 
o advento do socialismo trará consigo uma espécie de céu na 
terra, o equivalente do final estereotipado dos contos de fada, 
“ . . . e viveram felizes para todo o sempre.”

Deve ficar bem claro que o que se disse aqui sobre a psi
cologia da política chinesa e soviética não tem a intenção de 
desacreditar quer as teorias econômica e política do socialis
mo, quer seu objetivo ideal de fartura econômica para todos. 
De fato, se é verdade que a imitação é a forma mais sincera 
de adulação, todos os grandes países capitalistas têm a maior 
estima pelo ideal socialista de justiça social. Sem exceção, ofe
recem a seus cidadãos a mesma promessa de prosperidade e 
segurança material para todos. Tudo o que o parágrafo ante
rior buscou propor é que, nas sociedades irreligiosas, as ten
dências inconscientes que em outros locais são expressas pe
las práticas e crenças religiosas, fizeram da política e dos po
líticos uma espécie de religião. Pode-se acrescentar que tal 
desenvolvimento não foi planejado ou previsto. Os reforma
dores que as arquitetaram, e os líderes das revoluções que 
criaram as sociedades não religiosas de hoje, não tinham o 
desejo consciente de que essas sociedades se tornassem uma 
espécie de religião. Pelo contrário. Teriam abominado tal idéia. 
No entanto, é o que parece ter acontecido.

Além disso, de certa forma isso não é novo em organi
zação societária. Desde os tempos mais remotos os homens 
tendem a deificar seus governantes. No Egito e no vale dos 
rios Tigre e Eufrates, onde se ergueram os primeiros impérios
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que conhecemos, rei, grande sacerdote e deus eram uma só 
pessoa. Mesmo após o nascimento do racionalismo, na idade 
de ouro da Grécia, o discípulo dé Aristóteles, Alexandre, foi 
deificado, assim como incontáveis governantes gregos e roma
nos que o sucederam. Parece-nos estranho pensar numa pes
soa viva que se clame Deus e o seja considerada pelos outros. 
“Bárbaros”, diríamos. “Pagões. Tão diferente de nós!” Mas é 
assim tão diferente? Até bem pouco tempo a maior parte do 
mundo era governada, ao menos nomihalmente, por homens e 
mulheres que se diziam escolhidos pelo próprio Deus para se
rem rei ou rainha. Rebelar-se contra tal governante, não lhe 
ser totalmente submisso, era desobedecer a Deus. Era um cri
me contra a religião. Mesmo agora, o crente conservador con
sidera o Papa (em italiano, il Papa == pai), oficialmente o 
bispo de Roma, como representante direto de Deus na Terra, 
posição que sem dúvida não fica muito distante, psicologica
mente falando, da de uma divindade viva — não o igual de 
um dos grandes deuses, certamente, mas ainda semelhante a 
eles, embora em menor escala.

De fato, a experiência analítica com pacientes individuais 
tem mostrado que todo aquele considerado como mais velho 
e como estando numa posição superior em sabedoria, auto
ridade e capacidade, inconscientemente pode representar, e 
representa, um pai. Qualquer burocracia, na verdade, não é 
imposta somente a partir de cima. É suportada por baixo tam
bém, e a atitude dos humildes em relação a seus governantes, 
em qualquer sociedade, tem raízes inconscientes nos seus res
pectivos desejos e conflitos edipianos. O presidente de uma 
república é inconscientemente olhado como um pai, tal como 
são vistos Deus, um ditador, um rei divinamente ungido ou 
um semideus imperial. A diferença parece estar no vigor com 
que uma determinada sociedade ou organização social insiste 
na realidade de que uma pessoa, ou um número relativamente 
pequeno de pessoas, possui verdadeiramente os atributos que 
as crianças pequenas costumam conferir a seus pais: que eles 
são tão sábios a ponto de serem oniscientes, tão fortes que 
chegam a ser onipotentes, e tão bons que não têm pecado ou 
imperfeição. Que amá-los e obedecê-los, é ser bom, vale dizer, 
merecer, em retorno, amor e recompensa, enquanto nãe amá- 
los nem obedecê-los, é ser mau e merecer o castigo que eles 
indicarem.
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Quanto mais uma organização religiosa ou um sistema 
político aproximam-se desses critérios, mais claramente apare
cem como uma reprodução adulta da vida mental da infância, 
uma idade inconscientemente esquecida pela maioria dos adul
tos, mas ainda inconscientemente ativa e que os impele a re
petir sua infância por toda a vida, em caminhos incontáveis. 
No que diz respeito à política e à religião, a tendência para a 
duplicação da situação familiar da infância em instituições do 
mundo adulto é inconfundível, uma tendência tão observada 
na sociedade atual, quanto nas sociedades de cinqüenta sécu
los atrás.

Voltemos, nesse ponto, do tópico da -religião para os te
mas intimamente relacionados de magia e superstição. Nessa 
era científica, o termo “mágica” usualmente denota um tipo de 
diversão que consiste em truques e proezas de um mágico que 
apenas finge contradizer o conhecimento pragmático e comum 
que se tem do mundo. Adultos sérios não devem realmente 
acreditar que um mágico tenha poderes sobrenaturais, que ele 
possa real e verdadeiramente serrar uma mulher em duas e 
novamente torná-la um todo ante seus olhos. Apenas as crian
ças são enganadas por tais truques, pensamos. Mas em socie
dades ou em grupos sociais onde a fé na ciência não superou, 
na mesma extensão da nossa, a fé na magia, mesmo adultos 
podem atribuir com seriedade poderes especiais a certas pes- 
sbas, sejam elas chamadas de feiticeiras, bruxas ou santas. Até 
em nossa sociedade, onde a crença em magia, milagres ou fei
tiçaria está tão fora de moda que só poucas pessoas educadas 
a admitem, os horóscopos são ainda avidamente consultados 
por muitos e multiplicam-se os curandeiros. Não nos devemos 
surpreender com isso. Só recentemente, tal como se deve calcu
lar o tempo histórico, a descrença na magia se espalhou por um 
segmento bastante amplo da população. É verdade que alguns 
grandes filósofos tiveram uma visão racional do mundo opos
ta à visão mágica, já no século V aC, na Grécia antiga, mas 
só uns poucos. A grande maioria de seus contemporâneos e 
quase todos os sucessores, por muitos séculos, continuaram a 
acreditar em magia, como o homem sempre tinha feito. Mes
mo agora, quando a ciência e o racionalismo são olhados com 
tanta admiração, o pensamento e as crenças mágicas ainda 
florescem. Talvez sempre floresçam. De qualquer modo, têm
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certamente importância e expansão suficientes para que lhes 
dediquemos alguma atenção.

A magia e a superstição são definidas, de maneira sim
plificada, como consequências da crença em que os pensamen
tos e as palavras de alguém possam influenciar e mesmo con
trolar outras pessoas e os objetos de seu meio. Como os psi
canalistas descobriram, todas as crianças passam por uma fase 
onde acreditam piamente nisso. “A onipotência do pensamen
to” é expressão que aparece com freqüência na literatura psi- 
canalítica. De certo modo. essa crença justifica-se nas crianças 
pequenas porque cada uma, ao aprender a falar, descobre que 
ao mesmo tempo adquiriu um controle sobre seu meio, con
trole que, no sentido aqui definido, é literalmente mágico. 
Agora que ela pode, pela primeira vez, dizer o que está pen
sando para sua mãe ou pai, eles farão ou darão aquilo que 
ela deseja. Como nas Mil e Uma Noites, dito e feito! Além 
do mais, os desejos das crianças são bem mais fortes, ao me
nos relativamente, do que o dos adultos. Dão origem a fanta
sias que, para a criança, são muito reais. Se os duros fatos 
do mundo real que a cerca discordam de seus devaneios dese
josos, tende, mais do que o adulto, a ignorar a realidade de
sagradável e a insistir em que realmente é verdade aquilo que 
deseja como tal. Apenas gradualmente a criança aprende a 
separar o fato externo da fantasia desejada, para testar a reali
dade, como dizem os psicanalistas (cf. Capítulo IV). Aindã 
mais, mesmo quando a capacidade individual de testar a rea
lidade está bem desenvolvida, a tendência para pensar magi
camente, como as crianças habitualmente fazem, ainda persis
te em todos nós mais ou menos, e em muitos de nós bem mais 
do que menos.

Há um outro aspecto do pensamento infantil que toma 
parte importante na magia e na superstição. Todos os objetos 
do meio de uma criança são inicialmente aceitos como tendo 
pensamentos, sentimentos e desejos, assim como ela. Toda a 
natureza está animada, até que a experiência e seus pais lhe 
digam o contrário. Vestígios dessa crença persistem em áreas 
da vida adulta fora da magia. Alguns sistemas de crenças re
ligiosas, por exemplo, são fortemente animistas. As crenças 
animistas também participam da arte representativa, isto é, 
da escultura e da pintura, e das produções literárias, sobretu
do da poesia.
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Repetindo, as crenças e práticas mágicas e supersticiosas 
dependem da onipotência do pensamento, especialmente das 
fantasias de desejo, e de uma visão animista da natureza. Em 
geral, estão obviamente relacionadas a algum aspecto dos de
sejos instintivos da infância, embora essa relação seja carac- 
teristicamente inconsciente. Já enfatizamos que a magia exer
ce papel importante na religião, embora não lhe esteja res
trita. Quanto à superstição, tem-se observado com freqüência 
que a religião de um homem é a superstição de outro. Para um 
não-crente, qualquer religião é, por definição, uma simples 
superstição. Seu caráter sagrado é inseparável da fé aí 'depo
sitada.

As crianças, após cerca dos seis anos, são invariavelmen
te atraídas por todos os tipos de magia e superstição. Uma 
superstição comum entre as crianças urbanas é a de que “dá 
azar” pisar num buraco da calçada. Tais crianças, meio de 
brincadeira, meio sérias, farão árduos esforços para evitar os 
buracos, ao andarem por uma calçada. Querendo certificar-se 
do significado inconsciente dessa superstição para uma deter
minada criança, há que aplicar o método psicanalítico. Não 
se pode saber, a priori, se o significado será igual ou diferen
te para duas ou mais dessas crianças. É concebível que a mes
ma superstição e o mesmo ritual mágico tenham, antes, signi
ficados diferentes para crianças diversas, do que o mesmo pa
ra todas elas. No entanto, há outra evidência disponível, que 
sugere um significado comum, ao menos em muitos casos, e 
que justifica uma suposição sobre sua natureza geral.

Uma cantiga que essas crianças às vezes cantam, qüando 
andam pelas calçadas, diz:

Step on a crack.
Break your mother’s (fa
ther’s) back.
Step on a line.
Break your mother's (fa
ther’s) spine.

[Pise num buraco
Sua mãe (pai) partirá as
costas.
Pise numa linha
Sua mãe (pai) quebrará
a espinha].

Além disso, as mesmas crianças às vezes correm em gran
de algazarra, pisando ou pulando em todos os buracos e gri
tando a mesma cantiga.
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Parece uma conclusão razoável a tirar da evidência acima 
esboçada, que essas são crianças cujos desejos hostis e mes
mo homicidas em relação a seus pàis foram reprimidos há 
pouco tempo. Na cantiga, eles estão expressos de maneira bas
tante direta para que o ouvinte os reconheça de imediato. 
Quando as crianças pulam nos buracos, das expressam os mes
mos desejos de modo jocoso, embora disfarçado. Sem as pa
lavras que a acompanham, seria difícil supor com certa segu
rança o significado inconsciente da brincadeira. A fim de ex
plicar a superstição, deve-se aceitar que os desejos hostis em 
questão despertam culpa. Assim, o pensamento inconsciente, 
“temo ser punido por ter esses desejos maus em relação a mi
nha mãe (pai)”, faz surgir a superstição consciente, “se eu 
pisar num buraco [que tem o significado inconsciente, simbó
lico, de gratificar os maus desejos] algo de mau me acontece
rá”. A fim de evitar o castigo (conscientemente, o “azar”), a 
criança usa a magia: ela evita os buracos, forçando desse mo
do o destino a dar-lhe uma “boa sorte”. A idéia inconsciente 
nada tem de mágica. Traduzindo em palavras seria “estou 
sendo bom, mamãe (papai), portanto, sei que você não me 
punirá como o faria se eu fosse mau para você”. Essa é uma 
idéia perfeitamente realista, refletindo a experiência e a ex
pectativa de uma criança. Na superstição consciente e no ri
tual mágico, porém, o genitor torna-se um “destino” onipo
tente e onisciente, cuja boa vontade pode ser garantida pelo 
comportamento (não pisar nos buracos), sem qualquer valor 
realista, prático. Seu valor deriva apenas do pensamento in
consciente da criança, da equiparação em sua mente entre pi
sar num buraco e gratificar seus desejos hostis em relação aos 
pais. A magia depende mais do pensamento, nesse caso de 
pensamentos sobre os desejos e medos infantis, do que da ex
periência com o mundo real.

Outra superstição comum refere-se ao númerô treze. A 
crença em que o treze é um número azarado é tão difundida 
que em muitos prédios não há um andar numerado “13”, pois as 
pessoas podem recusar-se a ir nele; os lugares no teatro são 
dispostos de modo a evitar o “13”, etc. Aqui, de novo, pode- 
se conjecturar a respeito do significado geral, provável, dessa 
superstição comum, mesmo sem analisar os pacientes que a 
compartilham.
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Curiosamente, essa é uma superstição cristã. Em sua for
ma original, acreditava-se que dava azar sentarem-se treze 
pessoas à mesa. A razão dada é a de que eram treze na últi
ma ceia: Cristo e seus doze apóstolos. Outra superstição cris
tã, intimamente relacionada a esta última, é a de que sexta- 
feira é dia de azar, já que foi o dia da semana em que Cristo 
foi crucificado. Uma combinação dessas superstições é a de 
que toda sexta-feira 13 é particularmente azarada.

Pode-se compreender porque um cristão piedoso ficaria 
triste com a lembrança da crucificação; contudo, por que a 
superstição de que o número treze dá azar? Segundo nosso 
exemplo anterior, podemos imaginar que isso tenha algo a 
ver com a culpa inconsciente pela crucificação de Cristo. No 
entanto, procuremos esclarecer o assunto considerando a for
ma original da superstição: se treze pessoas ceiam juntas, algo 
de mau acontecerá. Talvez uma irá morrer, conforme uma 
das formas da superstição. Parece, superficialmente, um exem
plo de raciocínio falho, ou de análise estatística precária, tal
vez. A idéia é que, como Cristo foi preso e crucificado após 
uma refeição onde treze pessoas se sentaram juntas, se acre
ditarmos nos Evangelhos, a mesma coisa, ou algo semelhante, 
deve acontecer a qualquer momento em que treze pessoás 
estejam à mesa. É tão provável, de fato, que é melhor evitar 
tal jantar. Qualquer outro número é mais seguro para os 
participantes. Que os não-cristãos não tenham observado tal 
correlação não importa. Treze à mesa “dá azar.”

No entanto, apenas o raciocínio inconsciente está falho, 
como em qualquer superstição. A última ceia foi a primeira 
comunhão. Eis a descrição em Mateus, 26 “Jesus tomou o 
pão e benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, “To
mai e comei, isto é o meu corpo”. E, tomando o cálice, deu 
graças, e lhos deu, dizendo, “Bebei dele todo, porque este é o 
meu sangue. . .  ”. /

Está claro, portanto, que na última ceia os discípulos de 
Cristo comeram sua came e beberam seu sangue; o alimento 
deles foi o próprio Cristo. Uma vez mais estamos lidando com 
um desejo instintivo da infância: matar e devorar o pai. As
sim, treze à mesa simbolizam, para um cristão, o desejo infan
til inconsciente de matar e comer o pai, desejo carregado de 
culpa e de medo. Inconscientemente, o cristão supersticioso, 
como as crianças em nosso exemplo anterior, está dizendo a
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seu pai que é um bom filho, que não deseja fazer uma coisa 
tão má quanto matá-lo e comê-lo, algo pelo qual esperaria 
ser punido, se tentasse fazer. Evitando a ação que simboliza 
a gratificação de seu desejo mau, evita também a retribuição 
(o “azar”).

É interessante especular a respeito do significado incons- 
cienfe do “13” entre aqueles que lhe temem o azar sem terem 
o menor conhecimento da origem dessa superstição e de sua 
relação com a última ceia, ou mesmo com Cristo. O sentimen
to inconsciente de culpa, por qualquer motivo, pode dar ori
gem a uma expectativa conscientemente inexplicável ou irra
cional de infortúnio, uma expectativa que se pode tentar acal
mar magicamente. Pode-se aceitar, portanto, que qualquer pes
soa, ao sentir, intensamente, a probabilidade de o “ 13” ou 
de outro augúrio trazer-lhe azar, deve estar sentindo-se incons
cientemente culpada por alguma coisa. Porque um determi
nado indivíduo teme mais um mau augúrio do que outro, 
é questão que só pode ser satisfatoriamente respondida em 
base individual. Pode ser interessante notar que os psicanalis
tas têm observado, com freqüência, em sua prática clínica 
com pacientes conscientemente preocupados com cálculos ou 
rituais semelhantes envolvendo números, que tais atividades 
resultam da preocupação inconsciente com a masturbação e 
com as fantasias a ela associadas. Não se pode dizer que tal 
conexão seja invariável, mas parece freqüente.

Em geral, os augúrios e as adivinhações constituem parte 
importante das crenças supersticiosas. O mágico, o astrólogo e 
o adivinho estão intimamente associados, na mente popular. 
Em muitas sociedades, passadas e presentes, ocuparam posições 
importantes e respeitadas na comunidade. Os adivinhos, ge
ralmente, desempenham dupla função. Predizem o futuro e 
avisam a comunidade ou o indivíduo se o tempo é ou não 
propício a determinado projeto, qualquer que seja: um caso 
amoroso, um projeto comercial, ou uma invasão estrangeira. 
Quase todos os fenômenos naturais podem ser usados na pro
fecia desejada: as estrelas, o vôo dos pássaros, um eclipse lu
nar, o fígado de um animal, as linhas da palma das mãos, 
ou as folhas numa chávena de chá. Em todo caso, a crença 
supersticiosa deve-se a que o “poder”, seja de quem for ou 
qual for, que fez com que as estrelas se movessem, os pás
saros voassem ou o sol cessasse de brilhar, fez tudo isso para
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nos dizer o que podemos ou não fazer, sem medo de castigo 
agora, e como seremos favorecidos no futuro. Tendo por base 
o que sabemos da vida mental incòhsciente, parece lógico con
cluir que essa crença, como a de um adulto religioso em 
Deus, deriva das atitudes da criança em relação aos pais. Na 
infância é o pai quem diz o que se pode ou não fazer. Se 
os pais são desobedecidos, espera-se o castigo. Na infância 
são também os pais que respondem pelo futuro, que têm nas 
mãos o poder de gratificar os desejos da criança, ou frustrá- 
los, destruindo suas esperanças e seus planos. O supersticioso, 
que acredita em augúrios e adivinhos, é ainda, inconsciente
mente, uma criança, parece-nos, que adota uma atitude de 
obediência submissa em relação aos pais, ávido em apreender 
seus desejos e obedecê-los, a fim de merecer seu amor e sua 
ajuda. Como se poderia predizer, aceitando-se essa explicação, 
astrólogos e adivinhos — representantes na vida real dos 
“poderes” que, acredita-se, guiam o destino das pessoas — 
são usualmente homens ou mulheres mais velhos, em geral 
bastante idosos, tal como os pais parecem ser quando se é uma 
criança pequena.

Como dissemos, os que acreditam em religião, astrologia 
e similares, manifestam uma atitude obediente, amorosa, em 
relação aos representantes adultos dos pais de sua infância: 
Deus, sacerdotes, mágicos e adivinhos. Mas, a partir da ex
periência clínica, como da observação direta, sabemos que à 
atitude de , uma criança pequena frente a seus pais é ambiva
lente. Inclui desejos de ira, revolta e mesmo homicidas e cas
tradores, tanto quanto os de amor e abediência. Às vezes, os 
primeiros são mais evidentes; às vezes, os últimos, como nos 
exemplos dados. Consideraremos, agora, alguns aspectos fami
liares da vida adulta onde os desejos hostis prevalecem. Nessas 
atividades adultas, as atitudes e comportamentos conscientes 
derivam, em grande parte, dos desejos infantis de antagonismo 
e revolta que, embora inconscientes, estão ainda presentes na 
vida adulta.

Ë lugar comum na vida política que cada geração nova 
se ache em maior ou menor conflito com a mais velha. De 
fato, as expressões “conflito de gerações” ou “abismo entre 
gerações” são comumente usadas para referir muitos aspectos 
dessas manifestações familiares. Em nossos dias, quando o 
poder político está baseado, ao menos em teoria, em grandes
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grupos de pessoas, o conflito de gerações é um fenômeno de 
massa. Em outros tempos, envolveu sobretudo indivíduos ou 
pequenos grupos de indivíduos. Mesmo hoje, a expressão é apli
cada fora da arena política a situações de luta ou contenda, 
em família isoladas, entre os pais e seus filhos adolescentes 
ou adultos. Foi apenas com a descoberta e aplicação do mé
todo analítico que se tornou evidente que a primeira ocasião 
para um conflito sério entre gerações não é na adolescência, 
mas na infância primitiva, usualmente na fase edipiana de 
desenvolvimento. Conflitos posteriores são uma segunda ou 
terceira versão do original, jüá algo de novo, mas grande 
parte é a mesma. O ponto importante é o quanto da repetição 
do passado está inconsciente na vida adulta. A um observa
dor, o comportamento adulto parece irracional, inexplicável, 
em desacordo com a situação, e é mesmo. Pode ser compreen
dido apenas em termos de um legado inconsciente da infância, 
que supre uma parte tão importante da motivação para as 
gerações envolvidas. No caso da mais nova, pode-se eviden
ciar, com freqüência cada vez maior, que as razões conscien
tes apresentadas para criticar e atacar a geração mais velha 
não explicam de todo o ardor e a veemência manifestados 
por ela. Algo mais deve estar envolvido, sendo responsável 
pela paixão tão evidente no ataque.

A experiência psicanalítica indica que não é meramente 
a impetuosidade da juventude, ou a imprudência da imatu
ridade, ou alguma qualidade geral semelhante dos “jovens”,' 
que estão em jogo. São especificamente desejos de ciúme e 
homicidas, que se iniciam na infância primitiva e persistem 
inconseientemente na vida posterior, desejos que decerto são 
únicos para cada indivíduo, mas que são bastante semelhantes 
em todos, explicando a aparência de uniformidade que nos 
permite reconhecer “um conflito de gerações” como manifes
tação repetitiva, mais ou menos universal.

Os da geração mais velha, por sua vez, são igualmente 
motivados pelos desejos inconscientes, que se prendem a seus 
desejos instintivos da infância. Por exemplo, a geração mais 
velha pode ser inconscientemente identificada com seus pró
prios pais, os quais, ela ainda acredita inconscientemente, são 
onipotentes e ameaçam destruição ou castração a todos que 
ousarem rebelar-se contra sua autoridade. Ou um membro dessa 
geração pode, inconscientemente, comparar a mais nova (seus
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filhos) a seus próprios pais, que, na realidade, já estão idosos 
ou mortos, mas que, em sua fantasia inconsciente, se reencar- 
naram na nova geração. De qualquer modo, nem nos confli
tos políticos entre a geração adulta mais nova e seus pais, 
nem nos conflitos familiares, a irracionalidade e a paixão 
aparentemente inexplicável são unilaterais. Ambos os lados são 
humanos. Ambos são poderosamente dominados por seus de
sejos do passado — dos quais têm apenas, quando muito, 
uma vaga consciência —, isto é, por seus desejos instintivos 
e inconscientes, da infância. Assim, podemos entender a pro
funda verdade psicológica por trás da anedota de Mark Twain: 
“Aos dezessete anos, estava assustado com a ignorância de 
meu pai. Aos vinte e um, estava assombrado com tudo o que 
ele aprendera em apenas quatro anos.” Mas, por outro lado, 
devemos concordar também com a perspicácia intuitiva da 
observação de que uma razão para os líderes nacionais es
tarem sempre tão dispostos a ir à guerra é sua ânsia em dar 
a seus filhos uma oportunidade de se tornarem heróis mortos.

Entre os conflitos mais violentos a que as sociedades 
humanas estão sujeitas, encontram-se os chamados de revo
luções. São de especial interesse para nós, que vivemos numa 
era revolucionária. Naturalmente, há muitos exemplos de re
voltas populares contra governantes antes da Revolução Fran
cesa. Nunca antes, porém, houve tantas revoltas quanto nes
ses quase duzentos anos que nos separam daquela revolução. 
Nunca antes, elas foram tão difundidas. Nunca antes, tantas 
conseguiram seu objetivo imediato de derrubar os governos 
existentes. O que começou na França e nos Estados Unidos 
da América espalhou-se por todo o mundo. Os lemas e os 
ideais revolucionários do século dezoito são universalmente 
aceitos: liberdade, igualdade, fraternidade, soberania popular, 
direitos humanos, estão escritos em todas as constituições do 
mundo atual; são proclamados como verdadeiros e adotados 
por todo líder político, ao passo que duzentos anos atrás qua
se ninguém os aceitava. Naquela época, a maior parte das pes
soas, e decerto todos os governantes, consideravam-nos ou 
uma heresia perigosa e perniciosa, ou uma simples conversa 
fiada, ou uma mistura de ambas, as coisas.

Um fato que muito impressionou os observadores dos 
acontecimentos políticos nessa era de revoluções, foi a fre- 
qüência com que os revolucionários, ao atingir o poder po-
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lítico, tornam-se iguais àqueles contra quem se revoltaram. 
Quem, ontem, era o adversário da tirania, hoje é o tirano. 
Há cerca de noventa anos, Bernard Shaw observava, com seu 
humor costumeiro, que tudo o que uma revolução consegue, 
é apenas mudar a carga da opressão de um grupo de ombros 
para outro. E ressaltemos que Shaw não era defensor do 
establishment, seu ou de qualquer outro. Pelo contrário, era 
socialista confesso e ativo. Estava somente exprimindo sua 
desconfiança na revolução como meio de atingir o socialismo.

Devemos notar também que em geral os revolucionários 
vitoriosos não têm consciência de que sofreram a transforma
ção por nós descrita. Eles e seus seguidores consideram tal 
afirmativa como totalmente falsa. Pelo contrário, acreditam-se 
tão fiéis a suas idéias originais quanto antes: ainda campeões 
da liberdade, da igualdade e dos direitos humanos, ainda im
placáveis inimigos da tirania e dos tiranos como os que derru
baram. Em sua opinião, quem disser que eles se tornaram 
como os antigos governantes, é um caluniador mal-intenciona
do, talvez um contra-revolucionário secreto.

É comum, como nesse caso, que um indivíduo mostre, 
por seu comportamento, motivos facilmente evidentes aos de
mais, mas que ele desconhece totalmente. Ao contrárió, nega- 
os com energia, quando lhe chamam a atenção. O leitor pode 
recordar que exemplos desse tipo foram mencionados no Ca
pítulo I, como uma prova da correção da hipótese psicanalí- 
tica sobre o funcionamento mental inconsciente. Parece, por
tanto,* que os revolucionários aqui apresentados são motivados 
por um desejo inconsciente de se tornarem como os gover
nantes que conscientemente detestam, para ocuparem a mesma 
posição, exercerem as mesmas prerrogativas e o mesmo po
der, e gozarem da mesma autoridade.

Qual pode ser a origem de tal desejo inconsciente na 
mente de um revolucionário sincero, conscientemente conven
cido de que, se for vitorioso, será a verdadeira antítese da
queles que deseja derrubar? Pelo que sabemos da vida men
tal inconsciente, a resposta . mais provável é que, nesse caso 
também, os desejos que estão envolvidos têm origem nos con
flitos instintivos da infância. Crianças pequenas admiram seus 
pais, invejam-jhes a autoridade, e desejam livrar-se de um dos 
dois, a fim de se tornarem um pai. Com o tempo, esses dese
jos rebeldes, parricidas, tornam-se inconscientes para evitar a
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culpa e a ansiedade que os acompanham, formando, mais 
tarde, como falamos, uma parte inconsciente do motivo para 
a revolta contra a autoridade em geral, e para a revolução vio
lenta, em particular. O revolucionário, conscientemente mo
tivado pelo interesse no bem comum e pelo -desejo de demo
cratizar a ordem social, tem por motivações inconscientes a 
admiração e a inveja pelos tiranos aos quais se opõe e o de
sejo de obter, para si, o poder que aqueles agora exercem. 
Assim, ao sair vitorioso, tende a se tornar como seus antigos 
governantes, embora não tenha o menor desejo consciente de 
fazê-lo — na realidade, bem pelo contrário. Talvez seja ver
dade, como disse o historiador britânico Acton, que o poder 
corrompe os que o possuem. O que a psicanálise pode acres
centar, é que são os desejos instintivos inconscientes, que têm 
um papel considerável, talvez principal, na traição aos ideais 
reformistas conscientes, quando se obtém o poder que se bus
cou como revolucionário. Os seres humanos tendem a ser con
servadores em seu comportamento político, quer tenham ou 
não consciência desse conservadorismo. Tendem, também, a 
ser irracionais em seu comportamento político, não importa o 
ardor com que neguem isso, ou consigam provar .para sua 
satisfação, isto é, racionalizar, suas crenças e ações irracionais. 
A psicanálise sugere que tanto o conservadorismo, quanto a 
irrationalidade que caracterizam a política, derivam da mesma 
fonte inconsciente; que ambos são uma herança dos conflitos 
instintivos da infância.

Devemos enfatizar que estivemos analisando apenas um 
dos muitos aspectos, da psicologia revolucionária, a saber, co
mo os rebeldes identificam-se inconscientemente, com maior 
ou menos força, a seus governantes, tal como as crianças pe
quenas a seus pais. Podemos afirmar, com segurança, que 
esse fato psicológico é uma parte importante nas revoluções. 
Assim, a Revolução Francesa produziu um imperador, Na- 
poleão, e uma nova aristocracia. A Revolução Russa deu 
Stalin, que, como governante, parecia-se aos pares que o pre
cederam. Na China, há um novo ocupante do palácio imperial 
nem um pouco inferior a qualquer de seus predecessores, 
quanto no poder que exerce ou à veneração prestada, mesmo 
que se chame Presidente, e não Filho do Céu.

Nem toda revolução, porém, seguiu esse padrão. A norte- 
americana nãp fez surgir um novo regime que repetisse o
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essencial do anterior, trocando, somente, a decoração. A psi
canálise sugere haver aqui um problema que exige uma aten
ção maior do que a que tem recebido. Por que as colônias 
americanas não se tornaram um reino? Os panfletos políticos 
da época mostram que essa era uma idéia corrente. Washington 
foi constantemente acusado de planejar tornar-se um rei, em
bora nem ele, nem qualquer das grandes figuras revolucioná
rias o tenham tentado. Os poucos que buscaram esse cami
nho, como Burr, não foram longe. De fato, a centralização 
do poder político na América do Norte fez-se lentamente, 
após a revolução, embora a América estivesse submetida a um 
regime monárquico antes de se rebelar. A explicação para o 
fato deve ser interessante. Pode ser também de valor prático 
no futuro. Em todo caso, a psicanálise considera como algo 
fora do comum, merecendo um estudo especial por historiado
res, talvez com o auxílio de psicanalistas.

Há outra área da atividade humana onde os fatores psi
cológicos são claramente de grande importância. Para a maio
ria das pessoas, essa área tem uma significação prática menor 
do que as áreas austeras da revolução, conflito de gerações e 
política, em geral. Mas é ainda bastante importante para mere
cer nossa atenção, especialmente porque a psicanálise aí tem 
algo de substancial e novo a dizer. É o campo da arte.

Qual é o papel da vida mental inconsciente na psicologia 
da arte? Que parte dos processos mentais inconscientes atua, 
primeiro, no processo de criação ou desempenho artístico, e 
segundo, no da apreciação artística, isto é, na atividade do 
arstista, por um lado, na da platéia, por outro? Para respon
der a essas questões com rigor verdadeiramente científico, de- 
ve-se aplicar o método psicanalítico ao artista e à platéia. Ë 
possível fazê-lo a um membro da platéia que esteja em análise 
terapêutica, embora a reação de um paciente frente a um 
trabalho de arte não esteja usualmente no centro da atenção 
analítica, por assim dizer. Em geral, um analista está em po
sição de captar com freqüência as conexões entre a vida men
tal inconsciente de seus pacientes e suas experiências artísti
cas conscientes. A oportunidade de um escrutínio sistemático 
e completo da relação entre os dois é menos comum. A aná
lise do artista é ainda mais difícil. Quando se tem essa opor
tunidade, considerações de sigilo profissional quase sempre 
impedem a comunicação dos achados. Em geral, é fácil para
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um clínico preservar o anonimato de seú paciente quando 
apresenta um caso sobre alguma doença' física na literatura 
profissional. É bem mais difícil preservar o anonimato de um 
paciente na apresentação de um caso analítico. Quando o pa
ciente é famoso, as dificuldades multiplicam-se. Se a apre
sentação prende-se, sobretudo, às atividades que deram fama 
ao paciente, a tarefa é impossível. Por essa razão, a literatura 
psicanalítica é tão insatisfatória no que diz respeito ao papel 
dos processos mentais inconscientes na atividade artística. Mui
tos autores limitaram-se a falar sobre artistas que nunca fo
ram analisados, baseando suas conclusões sobre os fatores in
conscientes em dados biográficos e outras fontes históricas 
disponíveis, como Freud, em seus ensaios pioneiros sobre 
Leonardo da Vinci (1910) e Goethe (1917b). Outros auto
res publicaram conclusões presumivelmente baseadas, ao me
nos em parte, na experiência clínica com artistas, sem pode
rem indicar os dados em que se baseavam.

Apesar dessas inúmeras dificuldades, algumas generali
zações emergiram com o correr dos anos, parecendo significa
tivas e válidas. Consideremos, primeiro, as que dizem respei
to ao artista. Dentre os muitos campos da arte, começaremos 
com a literatura.

A relação entre fantasia e produção literária é óbvia. Era 
bem conhecida e mesmo citada muito antes do início da psi
canálise. Quando esta apareceu, um de seus primeiros obje
tos de pesquisa foi a vida de fantasia, já que os sintomas neu
róticos pareciam estar relacionados à fantasia. Por isso, a 
atenção dos psicanalistas foi dirigida tanto para as fantasias 
noturnas, os sonhos, quanto para as diurnas, isto é, os deva
neios. São estas últimas que nos interessam no momento, em 
particular, porque são elas que se relacionam tão obviamente 
com as produções literárias.

Porque tanto a neurose quanto a escritura criativa estão 
relacionadas aos devaneios, Freud (1908a) procurou explo
rar a sua conexão, a fim de esclarecer alguns aspectos dessa 
escritura. Desde seu trabalho pioneiro, tem-se tornado cada 
vez mais evidente que alguns desejos e conflitos inconscientes 
e instintivos, cujo papel na produção dos soijhos e devaneios 
é importante, são também responsáveis pela produção literá
ria. Quer dizer, um escritor modela seus devaneios, sua fan
tasia, numa forma que, espera, seja interessante —  num sen-
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tido mais amplo, agradável — para outras pessoas. Os deva
neios, em geral, são para si mesmo. Escrever, em geral, é para 
uma platéia. Os artifícios usados pelo escritor a fim de que 
uma história, um poema, um conto, etc., sejam atraentes para 
sua platéia, constitui a “alma do negócio”, assim como a 
habilidade com o pincel e o cinzel são a “alma” do pintor e 
escultor. Tais artifícios variam conforme o instrumento com 
que trabalha (palavra falada, escrita, etc.) e de acordo com 
seu meio cultural. Independente do artifício usado por um 
autor com o intuito de adaptar seu devaneio para a platéia 
que. deseja atingir, o núcleo de sua produção literária, seu 
ponto de início e conteúdo básico, é o seu devaneio. O que 
se disser sobre a natureza e a função dos devaneios, o que 
se aprender sobre sua psicologia, seriam coisas importantes 
para uma compreensão da produção literária.

Os devaneios usualmente estão relacionados aos desejos 
não satisfeitos. O devaneio de um amante é consumar seu 
amor. O de uma criança, é ser adulto: talentoso e bem suce
dido. O de um homem faminto é estar comendo uma deliciosa 
refeição; o de um homem sedento, é estar bebendo; o de um 
cansado, é repousar. Os exemplos podem ser facilmente mul
tiplicados pela observação de si mesmo ou de outros, não 
sendo necessário um conhecimento psicanalítico. Quando se 
deseja muito alguma coisa, e há tempo para quimeras, tem-se 
o devaneio de que as necessidades estão satisfeitas e os dese
jos realizados. As exceções hão são raras, pois há também 
devaneios desagradáveis, até assustadores; na sua maioria, po
rém, os desejos conscientes são conscientemente gratificados. 
Esse fato é bem conhecido e, como dissemos, facilmente con
firmado. Mas a psicanálise tem algo a acrescentar. Os desejos 
inconscientes são também uma fonte importante dos devaneios. 
Quando, no curso do tratamento psicanalítico, tem-se a opor
tunidade de analisar o devaneio de um paciente aplicando-se 
o método da psicanálise, observa-se que os desejos incons
cientes tiveram uma parte importante em sua formação. Mui
tos dos desejos instintivos da infância permanecem para sem
pre mais ou menos insatisfeitos, eternamente impelindo cada 
indivíduo, com maior ou menor insistência, a buscar sua gra
tificação, mesmo que desconheça sua existência, ignore o que 
deseja obter e satisfazer. O devaneio é um modo de conseguir 
algum grau de gratificação.

239



Uns poucos exemplos da prática clíniéa podem ser úteis. 
No início de uma sessão analítica um paciente adulto, do sexo 
masculino, narrou um devaneio que ocorrera alguns minutos 
antes, quando caminhava para o consultório do analista. Ima
ginou que virava a esquina e via carros de polícia e uma am
bulância em frente à entrada do prédio. Houvera um terrível 
acidente. Um paciente ficara violentamente agitado e atirara 
no analista, que jazia no chão, numa poça de sangue. Nesse 
ponto, o sonhador alterou sua fantasia. Ele estava no consul
tório, atracado com o louco assaltante, tendo conseguido de
sarmá-lo antes que este pudesse usar o revólver.

Suas associações começaram com um filme que vira na 
noite anterior, cheio de cenas de violência e assassinatos. O 
filme também continha cenas francamente eróticas, que o ha
viam estimulado sexualmente. Numa delas, um homem sedu
zia a viúva de alguém que ele matara. Isso pareceu-lhe ao 
mesmo tempo horrível e fascinante. Mais tarde, mencionou 
que um dos artistas, um homem idoso, lembrara-lhe o pai. 
Não que realmente eles se parecessem. Apenas os óculos que 
usava, lembravam os de seu pai. O paciente, então, começou 
a falar de como seu pai fora digno de confiança — de como 
sempre pudera contar com o pai — e, daí, para seu aborre
cimento com o analista pelo desapontamento que lhe trouxe
ra uma alteração no horário de sua sessão diária.

Nesse caso, o devaneio expressava os sentimentos cons
cientemente ambivalentes do paciente pelo analista. Ele estava 
aborrecido por alterar seu horário diário a fim de satisfazer 
o analista e sentia-se com vontade de mandá-lo para o in
ferno. Ao mesmo tempo, envergonhava-se por estar zangado, 
já que reconhecia o auxílio que estava tendo e, no geral, sen
tia-se bem com o analista. No seu devaneio, essas atitudes 
conscientes foram expressas sob uma forma obviamente in
fluenciada pelo filme na noite anterior. Quer dizer, ele gra
tificava sua raiva fazendo com que alguém matasse ^analista, 
e seus desejos amistosos, salvando-o da morte. A culpa por 
seus sentimentos de raiva era, presumivelmente, responsável 
pelo fato de que o assassinato fora cometido por outro pacien
te, e não por ele, que se expusera ao perigo, na fantasia, lu
tando contra o assaltante.

Esses motivos eram todos conscientes. O paciente facil
mente os percebeu. No entanto, não eram tudo. No início de
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sua adolescência, seu pai fora assassinado no escritório por 
um empregado mentalmente doente. Ele sentira muito a falta 
do pai, após sua morte, e sempre imaginara cenas nas quais 
entrara em seu escritório, desarmara o atacante e salvara a 
vida do pai. Parecia, assim, que o paciente expressava em 
seu devaneio os desejos inconscientes homicidas e amorosos 
em relação ao pai, assim como os desejos conscientes, ambi
valentes, em relação ao analista. Pode-se dizer que, incons
cientemente, ele identificara o analista ao pai e transferira 
àquele alguns de seus sentimentos e desejos que ainda abri
gava inconscientemente em relação a este. Além disso, suas 
associações indicavam que seus desejos transferidos eram de 
origem edipiana: um estímulo para o devaneio foi dado pelas 
cenas sexualmente excitantes do filme a que assistira na noite 
anterior, onde um homem matava o outro e depois seduzia- 
lhe a viúva, algo que, em sua mente, se ligava a lembranças 
do pai. Em outras palavras, o ciúme sexual do paciente em 
relação ao pai, seu ódio homicida contra ele, assim como 
seu remorso, todos legados do período edipiano de sua in
fância, eram conscientemente satisfeitos no devaneio que ti
vera quando andava para o consultório do analista.

Os desejos conscientes da vida diária variam com as cir
cunstâncias, as necessidades, impressões e interesses de cada 
dia. Os desejos instintivos da infância persistem essencialmente 
inalterados por toda a vida, mesmo se em grande parte incons
cientes. O resultado é que, enquanto os devaneios variam 
constantemente, como os desejos conscientes, eles também 
permanecem os mesmos, já que refletem as várias facetas dos 
desejos e conflitos instintivos, inconscientes. Assim, o pacien
te acima referido, tinha repetidos devaneios durante a ado
lescência, onde salvava a vida do pai. Suas quimeras referiam- 
se regularmente ao parricídio. Outro paciente, durante a in
fância, tinha repetidas fantasias de estar servindo o exército 
e manejando um canhão. Em seus devaneios, matava milhares 
de inimigos imaginários. Tinha também um “camarada”, um 
companheiro querido que, em cada devaneio, era ferido qua
se mortalmente, mas era salvo pelo paciente de modo heróico 
e suicida. Nesse caso, o cenário militar era determinado por 
acontecimentos externos: a Segunda Guerra Mundial. O pa
ciente queria crescer e tornar-se um soldado valente. Os deter
minantes inconscientes eram mais complexos e importantes. O
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colega de folguedos do paciente, na vida real, seu “camarada”, 
era uma irmã quatro anos mais moça, a favorita de sua mãe. 
Sua ira ciumenta abrangia toda a família, mas nunca fora 
abertamente expressa. Ao contrário, encontrou uma saída em 
fantasias de massacre patriótico, assim como nos vários sin
tomas e inibições da atividade competitiva. Resultou também 
no seu desejo de ser uma menina. Em sua mente infantil, tor
nar-se uma menina significava perder seu pênis, idéia que lhe 
causava grande ansiedade. Assim, em seus repetidos deva
neios, não era ele a menina, mas sua irmã é que se tornava 
um homem. Ainda mais, tinha um grande canhão sob seu 
controle, uma outra reafirmação — simbólica — de que não 
perdera o pênis. Finalmente, para enfatizar a negação de que 
odiava a irmã e desejava-lhe a morte, ele a salvava, em seu 
devaneio diário, com o risco da própria vida, e tratava seus 
ferimentos com todo o carinho.

Como aplicar nosso conhecimento dos devaneios dos pa
cientes á psicologia das produções artísticas literárias? Que 
conclusões poderemos tirar que tendam a ser válidas? Pri
meiro, podemos estar certos, os escritores não são diferen
tes de outras pessoas quanto à relação entre devaneios e dese
jos inconscientes. Seus sonhos também devem ser motivados, 
ao menos em parte, pelos desejos instintivos infantis, ainda 
ativos em suas mentes, embora não os conscientizem. Porque 
seus devaneios são, por assim dizer, a matéria-prima do que 
escrevem, deve ser possível, ao menos em muitos casos, infe
rir algo do conteúdo dos desejos infantis de um determinado 
autor e dos conflitos que originam, revendo seus escritos. Se 
fosse possível ver não apenas suas obras publicadas, mas os 
esboços, anotações e rascunhos preliminares, tanto melhor, 
porque esses estão mais próximos da matéria-prima, de seus 
devaneios. Às vezes, a preocupação de um autor com um 
certo tema ou temas é tão intensa, que não se pode deixar de 
perceber e tirar as conclusões adequadas, uma vezKque se 
conheça a conexão entre eles e o resíduo inconsciente dk vida 
instintiva da infância. Hemingway, por exemplo, estava cons-' 
tantemente preocupado com o tema da virilidade. A dureza 
e a masculinidade caracterizam seu estilo, como seus enredos. 
Da experiência clínica, sabemos que, quando os devaneios 
enfatizam a virilidade com tanta insistência, a fantasia in
consciente, ao fundo, em geral lida com o perigo de castra-
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ção. Teria sido assim com Hemingway? Nossa suposição é 
ao menos apoiada pelo fato de o herói de um de seus ro
mances haver perdido parte de seus órgãos genitais numa ba
talha. Outro exemplo é o de Dostoievski, constantemente absor
vido em temas de culpa, remorso, castigo. Crime e Castigo po
dia ter sido o título de suas obras completas como foi o de 
um de seus maiores romances. Pode-se entender ao menos 
parte da razão de seu eterno interesse por esse assunto, quan
do sabemos que, ainda menino, presenciou o assassinato de 
seu pai.

Outros escritores não estão tão intimamente ligados a um 
só tema como os acima mencionados. Seus devaneios oscilam 
entre uma ampla variedade de temas inconscientes, julgando 
pelos escritos que deles derivam. O espantoso, porém, é que 
os temas básicos da arte literária adulta são os mesmos dis
cutidos anteriormente, para os mitos e os contos de fada. 
Derivam dos desejos e conflitos instintivos da infância. Não 
importa com que astúcia o disfarce, com que sofisticação se 
expresse, e, sobretudo, o que ele mesmo crê conscientemente 
ser o propósito de sua obra, um escritor está sempre inte
ressado em apresentar aos leitores suas reações frente a seus 
desejos inconscientes, isto é, seus devaneios. Como ser huma
no, não pode fazer outra coisa.

A conexão entre devaneios e produções artísticas é tão 
íntima em outros campos da arte quanto na literatura, embo
ra seja mais difícil de se identificar e de se ter certeza, de 
modo geral, quando numa forma de arte não estão envolvidas 
palavras. Quando não se pode psicanalisar o próprio artista, 
geralmente fica-se em dúvida quanto aos determinantes incons
cientes de seus devaneios. Os conscientes podem ser facilmen
te acessíveis. Em geral, é quanto aos inconscientes que está a 
dificuldade em obter algum grau de certeza. Por essa razão, a 
literatura psicanalítica contém muito mais estudos sobre obras 
literárias e sobre escritores do que sobre as outras formas 
de arte.

Os que formam a platéia são bem mais numerosos do 
que os artistas. Apenas por esta razão, as motivações incons
cientes daquela são, em geral, mais acessíveis ao estudo direto 
pelo método psicanalítico do que as do artista. É verdade, 
como já dissemos, que a reação de um paciente frente a uma 
obra de arte não é usualmente o foco principal de suas asso
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ciações. No entanto, sua reação a um livro, um filme, um jogo 
ou outro espetáculo, vem a sua mente com uma freqüência 
que justifica certas conclusões. Para que uma obra literária 
exerça uma atração forte, ou mesmo duradoura, seu enredo 
deve despertar e gratificar alguns aspectos importantes dos 
desejos edipianos inconscientes dos membros da platéia. Se a 
obra é o que chamamos uma tragédia, seu enredo também se 
adapta aos medos inconscientes e tendências de autopunição 
tão intimamente assobiados com tais desejos instintivos incons
cientes.

A importância de temas da sexualidade infantil na litera
tura foi reconhecida muito cedo pelos psicanalistas (Rank, 
1912), tendo sido freqüentemente confirmada desde então 
(Beres, 1951; Wangh, 1968). Com certeza, é apenas uma 
entre as muitas condições necessárias para que uma obra 
de arte atinja sua grandeza. De modo algum basta-se a si 
mesma. Mas deve existir, para que a obra exerça uma atra
ção forte e duradoura. Domínio da língua, perícia na cons
trução do enredo, retrato dos personagens, drama, capacida
de descritiva, e ouvido para diálogo, destaque para a cena 
presente, originalidade, tudo é importante, mas deve ser acom
panhado por um enredo que, inconscientemente, gratifique os 
desejos violentos e apaixonados da criança, a fim de atingir 
a grandeza perene.

Em alguns casos, pode-se confirmar a precisão dessa afir
mativa, simplesmente revendo o enredo de uma gvande obra 
literária. Em Hamlet, um irmão mata o outro e, casa-se com 
a esposa deste, uma relação sexual que o poeta explicitamente 
chama de incestuosa. O filho do irmão as/sassinado vinga-se 
matando o tio e a mãe, sendo morto pelo tio. Em Anna 
Karenina, de Tolstoi, a heroína deixa seu único filho e o ma
rido, um homem com idade para ser seu pai, a fim de viver 
com um jovem amante. Então, arruina sua própria^felicidade, 
afasta o amante por seu comportamento, e suicida-se. Em 
Irmãos Karamazov, o principal elemento do enredo de Dos- 
toicvski é o castigo pelo parricídio. Parece bem claro que, por 
toda a vida do homem, os temas de incesto e parricídio exer
cem fascinação inconsciente sobre ele, quer possa percebê-lo 
conscientemente, quer mesmo negá-lo com veemência.

Os traços de caráter, identificações, passatempos, escolha 
de vocação, escolha do parceiro sexual, contos de fada, mi
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tos, lendas, religião, moralidade, política, magia, superstição, 
conflitos de gerações, revoluções, arte — todos esses elementos 
constituem uma amostragem ampla do funcionamento mental 
normal. Procuramos mostrar que, em cada um, uma parte 
considerável é desempenhada pelos processos mentais, incons
cientes que se prendem aos desejos instintivos da infância, pe
los medos, remorsos e tendências autopunitivas originadas des
ses desejos, e pelos conflitos psicológicos que resultam da con
tradição entre desejo e medo. Esperamos que esse exame 
exemplificador dê uma indicação adequada do poder, da pe
netração e do impacto duradouro da vida instintiva da infân
cia primitiva. Os desejos, em si, persistem inconscientemente, 
enquanto houver vida. Os conflitos que originam são postos 
em atuação (act out) repetidas vezes, em cada área do fun
cionamento mental, normal ou patológico, até que a vida ter
mine.
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Capítulo Dez

A PSICANÁLISE HOJE

Este capítulo final é em parte uma revisão, em parte 
um resumo, em parte um rápido olhar para o futuro. Pode 
servir para estimular no leitor algumas idéias sobre o papel 
da psicanálise no mundo de hoje, para dar uma visão de sua 
contribuição à cena que pensamos como “o presente”. Pre
tende também fornecer alguma indicação sobre o possível pa
pel da psicanálise no futuro. Como tal, é mais do que qual
quer dos capítulos anteriores, uma expressão das tendências 
pessoais do autor. Reflete necessariamente mais de sua expe
riência individual e de sua visão pessoal do que todos os 
outros.

Toda descoberta científica transforma o mundo. Algu
mas o transformam mais ou menos; contudo, o mundo nunca 
é realmente o mesmo após um avanço da ciência. Às vezes, 
o efeito de uma descoberta é prático, como a invenção de 
uma eficiente máquina a vapor, tornando possível a Revolu
ção Industrial do século dezenove. Às vezes, é mais no mun
do das idéias, na visão do homem sobre si mesmo e sobre 
o universo, do que em seu meio material. No caso da psicaná
lise, o efeito tem sido significativo nos dois pontos: na prá
tica, como método terapêutico, e, além disso, como fonte de 
informação para o homem “sobre o que, acima de tudo, diz 
respeito aos seres humanos — sobre a sua própria natureza” 
(Freud, 1933, pág. 156-157).

Mesmo antes, ao comentar o efeito da psicanálise no mun
do das idéias, Freud (1917b) comparou sua descoberta à 
introdução das teorias de Copérnico e Darwin, cujo livro A 
Origem das E\spéeies foi publicado, incidentalmente, no ano 
em que Freud nasceu. A teoria heliocêntrica de Copérnico 
mostrou que nosso mundo não é o centro da criação, mas 
apenas um dos inúmeros planetas que giram em torno do 
Sol. A teoria da evolução, de igual modo, coloca-nos em nos-
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so lugar, biologicamente falando. Não fomos criados espe
cialmente para governar o mundo, como a Bíblia afirma. So
mos uma entre as milhões de espécies que evoluíram desde 
que as primeiras moléculas proteicas foram, de algum modo, 
formadas, há bilhões de anos atrás. A psicanálise, tal como 
Freud a colocou, diz-nos que não somos os donos de nossas 
mentes. Somos dominados, mesmo dirigidos, por processos 
mentais inconscientes, por desejos, medos, conflitos e fanta
sias cuja existência nem era suspeitada antes da descoberta 
da psicanálise.

É do conhecimento geral que qualquer desafio maior a 
uma crença já aceita, tende a deixar inquieta a maioria das 
pessoas. A maior parte da humanidade não gosta de ver tão 
rudemente contestadas as idéias com as quais já se acostu
mou. Por isso, luta contra as mudanças. Como esperaríamos 
do que foi dito anteriormente, ela se defende das novas idéias 
a fim de evitar ou minimizar o desconforto mental, o despra
zer associado à possibilidade de mudança. Seria interessante 
especular sobre os medos inconscientes associados a tais mu
danças, mas aqui não é o lugar para essa discussão. O pró
prio Freud, no trabalho acima referido, enfatizou o papel do 
narcisismo. Quando o sentimento de importância de alguém 
é ferido ou traído, diz ele, resulta em desprazer. Os senti
mentos inconscientes de inferioridade e desamparo, que datam 
da infância, são despertados com todos os conflitos a que 
dão origem.

Agora, porém, a psicanálise só não é mais tão nova. 
A novidade gastou-se, como já ocorrera com a evolução e 
com a natureza do sistema solar. Quando se cresce aceitando 
a validade das idéias de Darwin e Copérnico, elas se tornam 
fontes possíveis de prazer mais do que de mal-estar, como 
ocorreu quando foram propostas pela primeira vez. Aprender 
algo sobre a origem das espécies, algo sobre natureza ^  o ta
manho do universo, é excitante e gratificante para a maio- 
rio dos indivíduos, como testemunha a ampla aceitação dos 
livros e artigos de divulgação científica. De novo, pode-se in
dagar sobre os desejos inconscientes que estão sendo grati
ficados e sobre suas origens na infância. Uma vez mais, porém, 
devemos contentar-nos em tocar nos problemas e anteceder 
sua discussão.
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O que desejamos afirmar aqui, é que um conhecimento 
da psicanálise, tal como este livro procurou transmitir, resul
ta na mesma espécie de ampliação de horizontes quanto uma 
compreensão similar das teorias fundamentalmente importan
tes das ciências físicas e biológicas. Estas abrem nossa mente 
à natureza do mundo que nos cerca. O mundo nunca é o 
mesmo para nós depois que estudamos química, física, bio
logia, astronomia ou geologia. As ondas numa praia, o gelo 
num tanque, a terra e as rochas sob nossos pés, assim como 
a Via Láctea sobre nossas cabeças, tudo é novo e diferente 
do que era antes. Do mesmo modo, a psicanálise permite-nos 
compreender mais sobre as pessoas que nos rodeiam do que 
o podíamos. Dá-nos uma nova dimensão em nossa visão do 
mundo de seres humanos como nós.

Por suas descobertas, a psicanálise permite-nos ter um 
quadro mais apurado, mais completo e mais acabado da vida 
mental e do comportamento do homem — do homem enquan
to pessoa. Da física, sabemos que nenhum objeto físico é o 
que parece ser aos nossos sentidos desarmados. Sabemos que 
mesmo nossos corpos não são estruturas sólidas e contínuas, 
mas, como todos os demais objetos sólidos, um conglomerado 
descontínuo de muitos milhões de moléculas, cada uma, por 
sua vez, feita de átomos, elétrons e partículas nucleares, todas 
em movimento rápido, constante. Do mesmo modo, sabe
mos, pela psicanálise, que cada pensamento, cada ação, é 
determinado de modo bem mais complexo do que se podia 
imaginar antes que Freud delineasse o método psicanálítico 
de investigação. Sabemos que tudo o que fazemos ou pensa
mos, está moldado, em parte, pelas forças do id, isto é, pelo 
legado dos desejos instintivos da infância, em parte pelas de
fesas contra esses desejos (o ego), em parte pelas exigências 
morais (o superego), e em parte pelas exigências impostas 
por nossas circunstâncias externas, correntes, assim como pe
las oportunidades de gratificação que oferecem. Com um co
nhecimento da psicanálise, pode-se ver como é grande o pa
pel exercido na motivação humana pelos impulsos e pelos 
conflitos que originam. Kris (1947) escreveu que a psicaná
lise é o comportamento humano visto como conflito — um 
epigrama totalmente psicanalítico, que exprime uma profun
da compreensão interna (insight) da natureza humana. O ho
mem é uma criatura cujos apetites animais, moldados pelas
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experiências da infância, constituem as principais motivações 
que o impelem a agir por toda a vida. Os impulsos, as fun
ções do ego que atuam corno seus executantes, ou como de
fesas contra aqueles, ansiedade, culpa, conflito e o grande 
papel exercido pelos processos inconscientes da vida mental, 
são todos partes da perspectiva psicanalítica do homem. Ë, 
sem dúvida, a perspectiva mais compreensível que se tem 
até o momento. O que o futuro pode trazer, no que diz res
peito a novos meios de estudo da psicologia humana, é algo 
que só podemos supor. Até o momento, o método da psica
nálise tem sido o melhor disponível. Seus resultados deixam 
muitas questões sem respostas e muitas em dúvida, é verdade, 
mas sua aplicação tem lançado muita luz em áreas da psico
logia humana que, antes, eram totalmente obscuras. Deu o 
primeiro passo importante em direção a uma melhor com
preensão dos problemas da psicologia que são de maior im
portância para o homem. Sabemos bem mais sobre nós mes
mos e nossos companheiros agora, do que antes, quando as 
pesquisas psicológicas de Freud não haviam começado.

Quais são as perspectivas futuras da psicanálise? Que 
áreas estão ainda inexploradas, ou correntemente em discus
são entre os psicanalistas? Quais são as áreas correntemente 
investigadas por eles?

É sempre arriscado prever as perspectivas futuras num 
campo da ciência. No momento em que se está escrevendo, 
algum novo desenvolvimento, alguma descoberta inesperada 
podem estar em andamento, influenciando o curso total dos 
acontecimentos de modo inteiramente inesperado e imprevisí
vel. Tal possibilidade é inerente à própria natureza do esforço 
científico. Seus horizonícs estão em constante expansão. A 
maioria dos cientistas acredita que sempre se expandirão, que 
a ciência é uma indagação sem fim, uma investigação inces
sante. Talvez estejam certos em sua crença, embora as pala
vras “sem fim” e “incessante” impliquem infinidade, um con
ceito realmente muito difícil de se aceitar de algum modp pes
soal. Uma coisa, porém, parece certa. O fim das novaá\ des
cobertas na ciência não chegará ainda por muito íempo.lAté 
agora, as tentativas do homem não fizeram mais do que arra
nhar a superfície do mundo do qual £az parte, do mundo em 
que vive e no qual se inclui. E muito improvável que sua bus
ca por compreender seja completada brevemente.
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Tendo em mente o risco envolvido na tentativa de fazer 
qualquer predição, o que se pode sugerir em relação ao futu
ro da psicanálise?

Atualmente, o interesse pela psicanálise está em expan
são. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, há dez 
vezes mais psicanalistas formados do que em 1940; vinte ve
zes mais do que em 1930. Ainda assim, o número total é 
pequeno. A relação da American Psychoanalytic Association 
em 1971 incluía 1.332 membros, um número não muito gran
de para um país com mais de 200 milhões de habitantes. O 
fato é que em 1930 não havia mais do que um punhado de 
psicanalistas em todo o mundo, estando a maioria em Viena, 
Berlim, Nova Iorque e Londres. Hoje, há um número crescente 
exercendo a profissão em muitos países da América Latina e 
Europa Ocidental, assim como no Canadá, Estados Unidos da 
América, Austrália, Israel, índia e Japão. Há centros impor
tantes de formação, prática e pesquisa psicanalísticas de Tel- 
Aviv a Oslo, de Buenos Aires a Montreal. Parece também 
que os interesses correntes na psicanálise por parte dos psi
quiatras e profissionais ligados ao campo das doenças men
tais continuarão a crescer por algum tempo. É essencial um 
conhecimento dos fundamentos da psicanálise para uma prá
tica racional de qualquer forma de psicoterapia. Sem isso, 
trabalha-se no escuro, em base acidental ou falha. Ainda mais, 
se uma pessoa vai praticar psicoterapia, é aconselhável apren
der o máximo sobre seus próprios conflitos psíquicos. Sem 
um conhecimento completo de si mesmo, sem uma resolução 
satisfatória de seus principais conflitos mentais, está-se sujeito 
a reagir aos conflitos de seus pacientes, a seus desejos e me
do inconscientes, de formas difíceis ou impossíveis de contro
lar, e que podem, às vezes, ser prejudiciais aos pacientes. Isso 
significa que, na maioria dos casos, as pessoas que desejam 
praticar psicoterapia devem ser psicanalisadas. Uma psicaná
lise pessoal é sempre uma complementação valiosa à sua for
mação. Quase sempre, essencial.

Num passado recente tem havido crescente aceitação da 
importância da psicoterapia còmo método de tratamento com 
um correspondente aumento em sua aplicação. Se essa tendên
cia continuar, pode-se predizer com segurança um crescimen
to contínuo do ensino e da prática da psicanálise. Enquanto 
qualquer forma de psicoterapia for amplamente praticada, a
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psicanálise terá um papel primordial, tanto como terapia, quan
to como fonte de conhecimento.

A importância da psicanálise ultrapassa muito o campo 
das doenças mentais. Como procuramos mostrar, com algum 
detalhe, no capítulo anterior, a psicanálise também tem muito 
a dizer sobre os inúmeros aspectos da vida mental normal. O 
fato é que, para aqueles interessados em qualquer ciência so
cial ou comportamental, assim como para os especialistas em 
leis e os estudantes de arte e literatura, a psicanálise pode ofe
recer um conhecimento mais apurado da mente humana do 
que é possível por qualquer outra fonte — um conhecimento 
de suas necessidades, medos, conflitos e motivos, como eles 
se desenvolvem no correr da infância e funcionam na matu
ridade. Esse conhecimento é compreensivelmente valioso para 
os profissionais em qualquer campo acima mencionado, em
bora só agora estejam começando a reconhecer seu valor. 
São ainda pioneiros os que já começaram a aplicar os acha
dos da psicanálise em seus campos de interesse correlatos. Po- 
de-se antecipar um aumento muito considerável nessa direção. 
Esperançosamente, virá o tempo em que um conhecimento 
psicanalítico será reconhecido como parte adequada da forma
ção de um profissional em qualquer campo que lide com o 
homem e suas obras.

Pelo que se pode julgar do momento, essas são as pers
pectivas para o curso futuro do desenvolvimento da psicaná
lise. É interessante notar que esta teve pequena aceitação na 
União Soviética ou nos países aliados a ela. Não é fácil com
preender de todo por que deve ser assim. É verdade que o 
próprio Freud uma vez escreveu algumas palavras expressan
do seu ceticismo quanto à probabilidade de o comunismo ser 
bem sucedido em alterar a natureza humana, de modo que 
os homens se tornassem menos competitivos e hostis entre si. 
Contudo, essas opiniões não parecem ser a base real para o 
fato de esses países adotarem oficialmente uma atitude de in
diferença, ou de franca hostilidade, frente à psicanálise. De 
fato, Freud nunca foi abertamnete hostil às idéias políticas e 
econômicas de Marx, e muito psicanalistas, por volta de 1920, 
eram marxistas atuantes. Nem parece provável que o anta
gonismo a qualquer tipo de psicologia — uma característica 
particular tão especial do grande neurofisiologista russo Pav
lov — pudesse ter um efeito assim tão duradouro e amplo.
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Na ausência de quaisquer dados explicativos satisfatórios, po- 
de-se lembrar apenas que, por volta de 1950, os políticos so
viéticos consideravam-se competentes para decidir entre as 
teorias genéticas, e acabaram ficando com as de Lisenko. Al
guns anos após, o erro foi corrigido, mas apenas depois que 
a liderança política do país passara a outras mãos. Talvez 
algo semelhante, igualmente infeliz, tenha ocorrido com rela
ção à psicanálise. Se assim for, o erro tem de ser reparado.

Agora, umas poucas palavras sobre as áreas correntes de 
interesse particular no campo da psicanálise. As principais 
áreas de interesse continuam a ser a prática clínica e a edu
cação psicanalítica, isto é, a formação de analistas para a prá
tica clínica. A grande maioria está preocupada, sobretudo, em 
melhorar sua própria perícia na aplicação do método psicana- 
lítico, tornando mais precisas as formulações quanto ao fun
cionamento e o desenvolvimento mentais que derivam, prin
cipalmente, dos dados de observações clínicas. Seu principal 
interesse é como compreender melhor, e tratar melhor, aque
les que vêm procurar ajuda. Seu interesse secundário, intima
mente relacionado, é auxiliar os que desejam praticar a análi
se, adquirindo o conhecimento e a experiência necessários pa
ra tal.

Além dessas áreas principais de interesse, há outras que 
merecem ser mencionadas. Uma atenção crescente tem sido 
dada à educação psicanalítica de profissionais em campos cor- 
relatos, sobretudo pelos institutos de formação psicanalítica 
nos Estados Unidos da América e República Federal Alemã. 
No entanto, tais programas ainda estão numa etapa inicial de 
desenvolvimento. Como foi indicado anteriormente, esta é uma 
área de atividade onde se pode esperar um aumento conside
rável no futuro.

Outra área que tem concentrado as energias de um pe
queno grupo de psicanalistas nos anos recentes, e tem atraído 
o interesse de muitos outros, é a do desenvolvimento da crian- 

. ça. Os psicanalistas empenhados na observação do comporta
mento das crianças pequenas em enfermarias especialmente 
abertas, têm feito contribuições substanciais ao conhecimento 
da psicologia dos primeiros anos de vida. Algumas dessas 
contribuições já exerceram influência no tratamento psicana- 
lítico de crianças e adultos. Os centros para trabalhos desse
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tipo estão em Londres e em umas poucas cidades dos Estados 
Unidos da América. É um trabalho que consome muito tempo, 
já que com tanta freqüência envolve a observação de uma 
criança e de sua família por um longo período de anos.

Intimamente relacionada ao interesse dos analistas no de
senvolvimento infantil está a crescente atenção que têm dado, 
nos anos recentes, ao papel exercido no desenvolvimento men
tal de uma criança pelo tratamento recebido nos dois primei
ros anos de vida por parte dos adultos responsáveis por ela. 
Nosso conhecimento sobre esse assunto ainda não é bastante 
extenso a ponto de justificar qualquer tipo de formulações 
finais. Parece que, à medida que o conhecimento se for acumu
lando, alguns problemas debatidos, ainda obscuros, serão es- 
clare«idos. Por exemplo, sabemos que a fase edipiana (apro
ximadamente dos dois anos e meio aos seis) é um tempo di
fícil e tumultuado para cada criança. É um tempo crucialmen
te importante em seu desenvolvimento psicológico. O que lhe 
acontecer nesse período afeta seu desenvolvimento posterior, 
normal e patológico, e persiste ao longo dos anos subseqüen- 
tes. Por que os conflitos edipianos, embora presentes em toda 
criança, têm conseqüências tão mais desfavoráveis para umas 
do que para outras? Por que deixam algumas crianças psico
logicamente inválidas, para o resto de sua vida, ao passo que 
outras são afetadas apenas num grau que consideramos nor
mal?

Com freqüência, a resposta a essa questão parece ser for
necida pelos acontecimentos do período edipiano, por expe
riências sexuais, acontecimentos assustadores, morte ou aban
dono, doença física, etc. Nem sempre é o caso, porém, e no 
início de sua obra, Freud destacava a importância dos fatores 
que chamou de constitucionais, para distinguir dos experi- 
enciais, como os acima mencionados. Além desses fatores 
constitucionais, parece provável que os acontecimentos dos pri
meiros dois anos da vida de uma criança exerçam um papel 
importante na determinação de como ela reagirá aos acon
tecimentos estressantes dos três ou quatro próximos anos. Pode 
ser que, à medida que se acumulem dados sobrèxo papel exer
cido durante os primeiros anos de vida pelo modo como é tra
tada pelos adultos que a cercam — pela “qualidade de mater- 
nagem” que ela receba — , venha a ser possível compreender 
melhor as razões por que uma criança é tão mais desfavora
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velmente afetada do que outras pelos interesses psicológicos do 
período edipiano.

Sem dúvida, outras contribuições valiosas serão feitas pe
los estudos psicanalíticos, em curso ou futuros, sobre os dois 
primeiros anos de vida, contribuições que serão úteis, de mo
do prático, àqueles diretamente interessados nos cuidados da 
criança.

Cada psicanálise é, entre outras coisas, um estudo da his
tória de vida de um indivíduo. Uma procura dos principais 
acontecimentos daquela vida, de suas conexões com outras, de 
suas causas e conseqüências psicológicas. A história que emer
ge de uma psicanálise individual tem pouca semelhança, é ver
dade, com o tipo de história pessoal que chamamos de biogra
fia literária, e, muito menos, com um obituário ou panegírico. 
Trata menos com as partes de uma vida.mais visíveis ao mun
do, como um todo, do que as biografias e os obituários. Sua 
preocupação básica é, sobretudo, com aquelas partes da vida 
que todo homem mantém escondidas, não só dos que o ro
deiam, como de si mesmo. É a história das forças e aconteci
mentos ocultos que subordinam as circunstâncias visíveis de 
cada vida humana, que as determinam e que lhes dão a for
ma e a seqüência que reconhecemos como humanas.

A sua profissão, portanto, torna historiadores aos psica
nalistas, e, pelo menos de algum modo, a todos os que se 
tornam familiarizados com o que a psicanálise tem a dizer 
da mente e do comportamento humanos. Neste capítulo ten
tamos, como os historiadores geralmente fazem, predizer o fu
turo a partir do que sabemos do passado e do presente. Con
tudo, seja qual for o interesse que essas profecias possam ter, 
elas nunca igualarão a fascinação de ver o que realmente 
acontece, de olhar o próprio futuro, à medida que se torna 
presente, e de aprender com ele mais sobre o passado do que 
podíamos saber ou supor, quando este ainda era presente.
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