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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho é discutir algumas relações que podem ser 

estabelecidas entre o tema da sexualidade e cultura a partir da obra de Freud, mais 

especificamente o período dessa obra que se convencionou chamar de “primeira tópica”, 

e que abrange os textos publicados por Freud antes da virada teórica dos anos 1920. A 

princípio, nós iremos mostrar como o tema da sexualidade foi desde o começo 

problematizado pela teoria psicanalítica freudiana em relação com a clínica – isto é, 

com a emergência, à época de Freud, de um número muito elevado de casos de neurose. 

Dentro dessa discussão iremos abordar a distinção clínica sugerida por Freud entre 

psiconeuroses e neuroses atuais, delimitando as especificidades dos quadros e as 

diferenças no manejo da excitação sexual em ambos. Em seguida, faremos um 

levantamento do desenvolvimento de uma concepção freudiana de sintoma, através das 

conferências introdutórias proferidas por Freud sobre o tema. No capítulo seguinte 

vamos nos deter sobre a construção de uma concepção freudiana de sexualidade, mais 

especificamente, sobre como essa concepção diferia em  muito daquela partilhada pelo 

saber médico da época, como a orientação fisicalista de Freud a influenciou e como o 

desenvolvimento do conceito de narcisismo levou essa concepção ao próximo passo. 

Em nosso terceiro capítulo, nosso objetivo é o de estreitar os laços entre o tema da 

sexualidade e cultura, através da leitura de alguns dos textos sociológicos de Freud. 

Com esse fim em vista, faremos um exame minucioso de dois importantes textos da 

obra freudiana, Moral Sexual Civilizada e Totem e Tabu, de modo a evidenciar as 

relações entre clínica e cultura a partir do conflito entre demanda pulsional e o outro, 

representado pelos valores sociais. A seguir, faremos algumas observações sobre a 

sublimação enquanto destino pulsional valorável para a cultura, através de um exame da 

construção desse conceito e tomando como referência a figura do artista. Ao final, 

iremos tecer algumas considerações sobre os resultados do nosso trabalho, ao mostrar 

que não podemos pensar satisfatoriamente o âmbito clínico sem um amplo 

conhecimento dos fatores que condicionam uma determinada estrutura social. 

 

 

Palavras-chave: Psicanálise; Moral Sexual; Teoria Freudiana do Social; Clínica e 

Cultura  
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ABSTRACT 

 

The main goal of this paper is to discuss some relations that may be established between 

the subject of sexuality and culture through Freud’s work, more especifically the so 

called “first topic” period of his work, which withholds the texts that were published by 

Freud before the turn of events in the 1920’s. First of all, we will show how the theme 

of sexuality was since the beggining put in question by freudian psychanalitical theory 

regarding the clinic – namely, with the emergency, at Freud’s time, of a large number of 

neurosis cases. In this discussion we will approach the clinic distinction suggested by 

Freud between psiconeurosis and actual neuroses, delimiting the specificities of this 

cases and the differences in handling the sexual excitation in both. Afterwards, we will 

make a collection of the development of a Freudian conception of symptom, through the 

introductory conferences pronounced by Freud about this subject. In the next chapter, 

we will discuss the making of a freudian conception of sexuality,  more especifically, on 

how this conception  distinguished a lot of that shared by the medical knowledge back 

then, on how Freud’s fisicalist orientation had an effect on him and how the 

development of  the concept of narcissism took this conception to the next step. In our 

third chapter, our goal is to narrow the links between the themes of sexuality and 

culture, through the reading of some sociological Freudian texts. With this end in sight, 

we will make a rigorous exam of two important texts from Freud’s work, Civilized 

Sexual Morality and Totem e tabu,  so that we can point out  the connections between 

the clinic and the culture through the strife among instinctual demands and the other, 

represented by the social values. Up next, we will do some observations about 

sublimation as a valuable instinctual end to the culture, through an exam of the 

construction of this concept in Freud and by taking the figure of the artist as a reference. 

In the end, we will make some considerations about the results of our work, 

emphasizing how we cannot think satisfactorily the clinical setting without a broad 

knowledge of the factors that condition a particular social estructure.   

 

 

Keywords: Psychoanalysis; Sexual Morality; Freudian Social Theory; Clinic and 

Culture 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de dissertação, sobre o tema “Sexualidade e Cultura na 

Primeira Tópica Freudiana”, foi o fruto de uma pesquisa de caráter eminentemente 

bibliográfico desenvolvida no decorrer do nosso curso de Pós-Graduação em Psicologia 

Social, da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Porém, antes de começarmos, 

convêm traçarmos as diretrizes que nortearam este trabalho. 

 

O principal objetivo deste trabalho é discutir algumas relações que podem 

ser estabelecidas entre o tema da sexualidade e cultura a partir da obra de Freud, mais 

especificamente o período dessa obra que se convencionou chamar de “primeira tópica”, 

e que abrange os textos publicados por Freud antes da virada teórica dos anos 1920 – ou 

seja, antes da elaboração do conceito de pulsão de morte e do segundo modelo de 

aparelho psíquico. Para tanto, utilizaremos como referência principal a Edição Standart 

Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, da Imago. Contudo essa referência 

não será obrigatória, e poderemos utilizar também alguns textos de Freud de outras 

editoras traduzidos diretamente do alemão. Ademais, vale mencionar que nesse trabalho 

não pretendemos dar atenção às questões relativas à tradução dos termos freudianos 

originais em alemão. Desse modo, transitaremos pelos termos livremente, utilizando por 

exemplo “recalque” ou “repressão”, “pulsão” ou “instinto”, “investimento” ou 

“catexia”, etc., de forma indistinta. Além disso, este trabalho se encontra dividido em 

três capítulos, de modo a contribuir na clareza da abordagem dos temas a serem 

discutidos. 

 

No primeiro capítulo, nosso objetivo é discutir o tema da sexualidade no 

trabalho clínico inicialmente desenvolvido por Freud e Breuer, a partir das primeiras 

publicações psicanalíticas. Nós iremos mostrar como esse tema foi desde o início 

problematizado pela teoria psicanalítica freudiana em relação com a clínica – isto é, 

com a emergência, à época de Freud, de um número muito elevado de casos de neurose. 

Dentro dessa discussão iremos abordar a distinção clínica sugerida por Freud entre 

psiconeuroses e neuroses atuais, delimitando as especificidades dos quadros e as 

diferenças no manejo da excitação sexual em ambos. Por último, faremos um 
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levantamento do desenvolvimento de uma concepção freudiana de sintoma, através das 

conferências introdutórias proferidas por Freud sobre o tema.  

 

No segundo capítulo, iremos nos deter sobre a construção de uma 

concepção freudiana de sexualidade, mais especificamente, sobre como essa concepção 

diferia em  muito daquela partilhada pelo saber médico da época, e como a orientação 

fisicalista de Freud a influenciou. Ao final, vamos mostrar como o desenvolvimento do 

conceito de narcisismo levou essa concepção freudiana de sexualidade ao próximo 

passo.  

 

Em nosso terceiro capítulo, nosso objetivo é o de estreitar os laços entre o 

tema da sexualidade e cultura, através da leitura de alguns dos textos sociológicos de 

Freud. Com esse fim em vista, faremos um exame minucioso de dois importantes textos 

da obra freudiana, Moral Sexual Civilizada e Totem e Tabu, de modo a evidenciar as 

relações entre clínica e cultura a partir do conflito entre demanda pulsional e o outro, 

representado pelos valores sociais. Em seguida, faremos algumas observações sobre a 

sublimação enquanto destino pulsional valorável para a cultura, através de um exame da 

construção desse conceito e tomando como referência a figura do artista.  

 

Ao final do trabalho, iremos tecer algumas considerações sobre os 

resultados de nossa pesquisa, ao mostrar que não podemos pensar satisfatoriamente o 

âmbito clínico sem um amplo conhecimento dos fatores que condicionam uma 

determinada estrutura social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO I – A SEXUALIDADE NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

 

 

Acreditamos ser necessário começar nossa investigação sobre a relação 

entre sexualidade e cultura na primeira tópica freudiana a partir das primeiras 

publicações psicanalíticas, relacionadas à teorização dos fatos observados por Freud em 

sua clínica. Pois, como sabemos, foi a partir principalmente da clínica da histeria que o 

saber psicanalítico foi construído, e, portanto tencionamos começarmos nosso estudo 

desse ponto. Além disso, para além desse mero fator temporal, cronológico, o estudo da 

histeria tem um interesse especial para nossos propósitos. Pois os sintomas histéricos 

são a expressão de uma sexualidade feminina em conflito com os ideais de uma cultura, 

um reflexo do padrão de como deveria ser vivida a própria feminilidade. Sendo assim, 

esse estudo além de nos introduzir numa compreensão de noções freudianas 

fundamentais – como a de “soma de excitação”, “deslocamento” e “conversão” – que 

remetem à uma conceituação de sexualidade de modo geral, também nos servirá para 

pensarmos sobre a influência da cultura no processo de formação de subjetividades e 

também sua respectiva influência na produção de pathos, ou seja, do mal-estar psíquico. 

Esse estudo, como iremos nos aperceber, tocará de perto num outro problema, que seria 

uma espécie de catalisador de sintomas neuróticos à época de Freud: a elevada 

exigência feita aos indivíduos pelo que Freud descreve como sendo o terceiro estádio da  

moral sexual civilizada. Tendo esse fim em vista, abordaremos agora alguns textos-

chave do chamado período “pré-psicanalítico”, aquele que precedeu a publicação da 

Interpretação dos Sonhos em 1900. 

 

Afeto e linguagem na clínica da histeria 

 

Na “Comunicação Preliminar” de 1893, escrita por Freud em conjunto com 

Breuer, encontra-se a máxima que melhor condensa a teorização psicanalítica da histeria 

no período dos tratamentos efetuados sob hipnose: “os histéricos sofrem principalmente 

de reminiscências”1. Essa máxima se propôs a estabelecer uma analogia entre a 

patogênese da histeria comum e a das neuroses traumáticas. Essa correlação pôde ser 

estabelecida através da demonstração de que os sintomas da histeria adquirida, apesar 

                                                           
1 Cf. FREUD, S.; BREUER, J., 1893/1996d2, p. 43. 
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de parecerem espontâneos, poderiam ser relacionados a experiências traumáticas 

causadoras de forte impressão psíquica, assim como no caso dos sintomas das neuroses 

traumáticas. Essas experiências são patogênicas pois suscitam afetos aflitivos, e muito 

depois de sua ocorrência continuam a atuar diretamente – “como um corpo estranho” –  

na existência do sintoma. Segundo os autores, chegou-se à essa conclusão a partir da 

observação de que:  

 

“cada sintoma histérico individual desaparecia, de forma imediata e 
permanente, quando conseguíamos trazer à luz com clareza a lembrança do 
fato que o havia provocado e despertar o afeto que o acompanhara, e 
quando o paciente havia descrito esse fato com o maior número de detalhes 
possível e traduzido o afeto em palavras. A lembrança sem afeto quase 
invariavelmente não produz nenhum resultado” (FREUD, S.; BREUER, J., 
1893/1996d2, p. 42)  

 

Assim, o modo primário de dissolução dos sintomas histéricos consistia em 

levar o paciente de volta à situação em que ocorrera a experiência traumática, ou seja, 

visava reconduzir o sintoma de volta a seu “status nascendi”, de modo a possibilitar-lhe 

uma expressão verbal. Portanto, os autores endossaram a hipótese de que a experiência 

traumática é quem determina os sintomas da histeria: “da mesma forma que um 

sofrimento psíquico que é recordado [...] ainda provoca uma secreção lacrimal muito 

depois de ocorrido o fato” (FREUD, S.; BREUER, J., 1893/1996d2, p.43).  

 

A justificativa dada pelos autores ao fato notável das experiências 

traumáticas continuarem a persistir de forma tão intensa, mesmo depois de passado 

tanto tempo, de modo a provocarem os sintomas na histeria, é a de que não houve no 

momento em que ocorreu o trauma uma reação adequada à situação. A ausência de 

reação – através de atos reflexos voluntários e involuntários – impede os afetos de 

serem descarregados, de maneira que estes permanecem vinculados à lembrança da 

situação. A reação só pode ser considerada adequada, isto é, só possui efeito catártico2 

quando possibilita uma descarga proporcional à soma de excitação ocasionada pelo 

                                                           
2 “Catharsis é um termo grego que significa purificação, purgação” (LAPLANCHE E 
PONTALIS, 1992, p. 60). Segundo o dicionário de Laplanche e Pontalis, o método catártico 
pertenceu ao período inicial (1880-1895) em que a terapêutica psicanalítica se utilizava da 
hipnose, e consistia em permitir uma descarga adequada (“ab-reação) dos afetos patogênicos 
através da evocação dos acontecimentos traumáticos a eles ligados. 
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trauma. Além disso, os autores afirmam que a carga afetiva pode ser “ab-reagida”3 tanto 

por ações como pela fala, assim como por meio de reflexos endócrinos4 como as 

lágrimas. Acresce que a ab-reação não é o único meio pelo qual uma pessoa pode se 

livrar do afeto vinculado a uma experiência traumática. Por meio do “processo de 

associação” normal, ou seja, através da reflexão ou elaboração sobre a lembrança do 

trauma – a partir de sua inserção num complexo de associações – a experiência se torna 

passível de retificação por outra cadeia de representações, provocando o 

desaparecimento do afeto (FREUD, S.; BREUER, J., 1893/1996d2, p. 44).  

 

Nesse sentido, percebemos que a fala e demais formas de ab-reação, como a 

elaboração associativa – por permitirem uma descarga dos afetos que emergem nas 

situações traumáticas – adquirem nessa etapa da teoria psicanalítica um grande 

destaque. Através do estudo desses mecanismos pretendia-se chegar à cura definitiva 

dos sintomas da histeria, uma doença que naquela época era amplamente atribuída a 

uma predisposição neuropática degenerativa (FREUD, 1898/1996g, p. 266). 

 

Contudo, fica claro na “Comunicação Preliminar” que apesar das 

experiências aflitivas provocarem afetos tão penosos desde sua primeira ocorrência, elas 

não cessam de tentar irromper à consciência de vigília do sujeito histérico, sob a forma 

de sintomas através dos chamados “estados hipnóides”. De fato, os ataques histéricos 

são interpretados pelos autores: “em parte como uma expressão direta dessas 

lembranças [traumáticas]”5 (FREUD, S.; BREUER, J., 1893/1996d, p. 50). Sendo 

assim, além do desprazer provocado nos pacientes pelo acontecimento traumático, eles 

ainda têm de lidar com o sofrimento do constante retorno dessa experiência no sintoma. 

Logo, a despeito dos mecanismos “normais” que proporcionam a ab-reação das 

                                                           
3 O conceito de ab-reação designa uma “Descarga emocional pela qual um sujeito se liberta do 
afeto ligado à recordação de um acontecimento traumático, permitindo assim que ele não se 
torne ou não continue sendo patogênico” (LAPLANCHE E PONTALIS, 1992, p. 1). 
 
4 O termo endócrino tem origem no grego éndon, que significa “dentro”, mais o verbo krínein, 
que significa segregar ou expelir. A partir disso, podemos distinguir conceitualmente dois tipos 
de descarga dos afetos – uma interior, e outra mais voltada para o exterior. 
 
5 Nisto podemos reconhecer o drama teatral ou superficial (“acting out”) dos histéricos, por 
vezes atribuído ao fingimento. 
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lembranças, será a força potencial do trauma, ou sua magnitude afetiva que decidirá o 

destino do indivíduo: se este vai sofrer com a neurose ou se permanecerá com saúde6. 

 

Com efeito, os autores afirmam que em alguns casos, quando o paciente 

consegue recuperar o controle de si, isto é, quando sai de uma fase de “histeria aguda”, 

o que restou do conteúdo representativo patogênico reaparece sob a forma de ataques 

histéricos sempre que o indivíduo se encontra debilitado, e disso concluem que: “Não se 

pode afastar a possibilidade de que, nessa situação, o ataque tenha sido despojado de 

seu significado original e esteja recorrendo como uma reação motora sem qualquer 

conteúdo” (FREUD, S.; BREUER, J., 1893/1996f2, p. 52, grifo nosso). Nessa passagem 

fica evidente que a reprodução recorrente dos ataques histéricos depende de questões 

econômicas. Nesse caso, a causa precipitante dos ataques deve ser buscada na 

magnitude das forças em jogo (fator quantitativo), enquanto que o estatuto da 

reminiscência (fator qualitativo) fica relegado para segundo plano. Assim, somente o 

resgate da lembrança pela análise parece insuficiente. Essa só pode assumir efeito 

terapêutico se provocar uma descarga para a soma de excitação. 

 

Enfim, Freud afirma que é precisamente no caráter compulsório que reside o 

aspecto patológico da histeria. Segundo ele: “nas pessoas saudáveis, tal compulsão só 

persiste por um breve espaço de tempo depois de sua ocorrência, desintegrando-se 

gradativamente. A persistência da compulsão é, pois, patológica” (FREUD, 

1895c/1996f1, p. 402). Portanto, nos ataques e sintomas crônicos da histeria encontra-se 

uma espécie de fixação ou aderência7 às situações traumáticas que deram origem à 

doença. De resto, cabe salientar que os próprios autores da “Comunicação Preliminar” 

reconheceram que seu trabalho não fez mais do que contribuir para a compreensão do 

mecanismo8 dos sintomas histéricos, “e não das causas internas da histeria. Não fizemos 

                                                           
6 Na verdade, se o trauma for suficientemente elevado, o resultado será uma neurose traumática, 
e não uma histeria. Normalmente é necessária a contribuição de uma série de eventos 
traumáticos para se causar a histeria. Cf. Freud (1895b/1996e1, p. 193-195), a respeito da 
“sobredeterminação” dos sintomas histéricos. 
 
7 Breuer relaciona isso ao mecanismo da “facilitação”. Ver Freud, S.; Breuer, J. (1893/1996d, p. 
224). 
 
8 Esse mecanismo, nomeado por Freud como “conversão”, é exposto no texto sobre “As 
Neuropsicoses de Defesa” (FREUD, 1894a/1996a1, p. 56). 
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mais do que tocar de leve na etiologia da histeria” (FREUD, S.; BREUER, J., 1893, p. 

52-53).  

 

Mencionamos anteriormente que nesse período Freud dá muita ênfase à fala 

e à linguagem. Isto se deve ao lugar central que estas ocupam no método catártico 

desenvolvido por Breuer. Em primeiro lugar, a importância se deve ao fato de que a fala 

proporciona uma descarga para a excitação que se encontra na esfera somática. Em 

segundo, pois a atividade de pensamento, tornada possível pela linguagem, permite a 

resolução do conflito patogênico através da correção associativa – isto é, da implicação 

e retificação subjetiva9. Por conseguinte, o efeito terapêutico da fala consiste em 

permitir um escoadouro para as excitações aprisionadas, além de ser o único caminho 

pelo qual se pode obter um conhecimento do significado dos fenômenos histéricos – ou 

seja, das lembranças traumáticas a que eles dão expressão. 

 

Ademais, um outro fator contribui para o destaque dado à fala. Freud 

reconhece – embora provisoriamente – que em alguns pacientes histéricos os sintomas 

nada mais são do que a expressão de uma espécie de simbolização, de um simples 

“efeito de linguagem”: “disponho de exemplos que parecem provar a gênese dos 

sintomas histéricos apenas através da simbolização” (FREUD, 1895b/1996e1, p. 200-

201, grifo nosso). Na discussão sobre o seu relato do caso Elisabeth, nos Estudos, ele 

nos apresenta uma série desses exemplos (1895b/1996e1, p. 195-202), que parecem 

fornecer uma explicação da gênese dos sintomas da histeria através da simbolização por 

meio de expressões verbais. Cabe mencionar que essa explicação, ao olhar de Freud, 

parece um tanto “cômica e surpreendente”. 

 

É assim que ele descreve a incapacidade de andar e manter-se em pé de uma 

de suas pacientes (astasia-abasia), quando, através da análise, veio a descobrir que esse 

distúrbio foi “criado ou aumentado” pelo fato de que ela se sentia dependente e 

impotente para realizar modificações em seu estilo de vida. Portanto, ela se sentia 

“incapaz de dar um único passo à frente”10. Essa expressão, que se refere ao fato de dar 

“prosseguimento à vida”, foi tomada em seu sentido literal enquanto incapacidade de 

                                                           
9 Cf. Freud, S; Breuer, J. (1893/1996d, p. 52), e Freud (1894a/1996a1, p. 57). 
 
10 Cf. FREUD, S.; BREUER, J. (1893/1996d, p. 197) 
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movimento, encontrando na astasia-abasia uma expressão somática para aquela, de 

ordem simbólica. Em outro caso, uma nevralgia11 facial de uma paciente foi a expressão 

encontrada para um insulto proferido por seu cônjuge, sentido por ela “como uma 

bofetada no rosto”. E ainda, um sintoma de dor penetrante na testa se mostrou, sob 

análise, causado por um “olhar tão penetrante” de uma avó rígida, que chegou até a 

“atingir o cérebro”. 

 

Esses e outros exemplos – como uma dor de cabeça devida a um 

pensamento suficientemente intenso, tal como “uma coisa que entra na cabeça”, ou 

desconfortos na garganta gerados após um insulto, quando a resposta apropriada foi 

mantida em silêncio, indicando que a pessoa irá “engolir” aquilo – parecem apontar para 

uma estreita relação entre os sintomas da histeria e a linguagem, nos levando a crer que 

eles são plenamente dotados de sentido ou determinados simbolicamente. Além do 

mais, verifica-se que essa linguagem dos sintomas se distingue da linguagem usual, pois 

ela apresenta suas próprias leis que diferem das leis que regem a linguagem usual, e que 

dão origem a formas peculiares de expressão12. Com efeito, os sintomas exibem a 

linguagem do inconsciente, que fala num tom figurativo, metafórico –  ou seja, através 

de imagens. 

 

Contudo, Freud afirma que a simbolização tem um papel decisivo somente 

na formação de alguns dos sintomas observados, tendo assim esse mecanismo apenas 

importância secundária. Na maioria dos casos, a simbolização serve apenas de 

acréscimo para vias abertas por disfunções orgânicas previamente existentes. Estas 

desempenham, de forma geral, em conjunto com os afetos não ab-reagidos, o fator 

determinante. Na verdade, os histéricos atribuem às suas sensações corporais uma 

significação psíquica, fazendo da histeria uma patologia que merece ser inserida na 

“fronteira entre o orgânico e o psíquico”. 

 

Entretanto, os exemplos mencionados por Freud são notáveis, e não fosse 

pela explicação que ele nos fornece sobre o processo de simbolização, ficaríamos 

                                                           
11 Dor nervosa. 
 
12 Cf. MILLER, 2005, p. 69-71. 
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inclinados a atribuir maior ênfase às “figuras de linguagem” na formação dos sintomas 

da histeria. Mas acontece que a explicação de Freud aponta para um determinismo de 

outra ordem. Pedimos desculpas ao leitor pela extensão da citação, mas ela é muito 

importante para esclarecer o tema em questão:  

 

“Ao tomar uma expressão verbal ao pé da letra e sentir uma ‘punhalada no 
coração’ ou uma ‘bofetada no rosto’ após um comentário depreciativo vivido 
como um fato real, o histérico não está tomando liberdades com as palavras, 
mas simplesmente revivendo mais uma vez as sensações a que a expressão 
verbal deve sua justificativa. Como poderíamos referir-nos a alguém que foi 
menosprezado dizendo que foi “apunhalado no coração”, a menos que o 
menosprezo tivesse de fato sido acompanhado por uma sensação que poderia 
ser adequadamente descrita por essa expressão[...]? [...] a histeria tem razão 
em restaurar o significado original das palavras ao retratar suas inervações 
inusitadamente fortes. Com efeito, talvez seja errado dizer que a histeria cria 
essas sensações através da simbolização. É possível que ela não tome em 
absoluto o uso da língua como seu modelo, mas que tanto a histeria quanto o 
uso da língua extraiam seu material de uma fonte comum” (FREUD, 
1895b/1996d, p. 201-202, grifo nosso) 

 

Com isso, observamos que o fator determinante das manifestações 

somáticas da histeria é a intensidade das sensações, impressas no corpo e na memória, e 

não o recurso à simbolização. Sendo assim, a simbolização não passa de um processo 

secundário, embora expressa na linguagem primária do inconsciente13, enquanto que a 

intensidade do que é vivido assume um lugar a priori, um estatuto de causa. De fato, 

como o mostra a passagem acima, o processo de simbolização nada mais é do que uma 

tentativa de dar um destino aos afetos. Como foi apontado por Freud, tanto as metáforas 

sintomáticas quanto as figuras de linguagem retiram “seu material” dessa mesma fonte.  

 

Do mesmo modo que Freud, Breuer parece endossar uma opinião 

semelhante a respeito da causalidade da histeria. Essa opinião é formada a partir da 

questão de saber se todos os fenômenos histéricos são “ideogênicos” [isto é, causados 

por representações], e do problema dos “estigmas” da histeria. À primeira questão a 

resposta de Breuer é negativa. Ele demonstra como estímulos periféricos não 

necessariamente dolorosos em si mesmos dão ensejo a sintomas variados de dor na 

histeria, a despeito de qualquer causalidade psíquica. Além disso, ele mostra como as 

                                                           
13 Ou melhor, primária em relação à linguagem usual, ao discurso consciente, e secundária em 
relação à energia indiferenciada. Cf. MILLER, 2005, p. 71. 
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“alucinações de dor” na histeria decorrem de uma “excitabilidade anormal do aparelho 

relacionado com as sensações de dor” 14. Ele ainda afirma que:  

 

“Endosso a opinião de que as ‘representações’, imagens mnêmicas 
puras e simples, sem qualquer excitação do aparelho perceptivo, 
jamais, nem mesmo no ápice de sua nitidez e intensidade, atingem o 
caráter de existência objetiva, que é a marca das alucinações”15. 

 

De um modo geral, para Breuer a causa central de todos os fenômenos 

histéricos, sejam eles ideogênicos ou determinados fisiologicamente, está nessa 

“excitabilidade anormal” do sistema nervoso: “a alteração patológica fundamental que 

se acha presente em cada caso e que permite às representações, bem como aos estímulos 

não-psicológicos, produzirem efeitos patológicos, reside numa excitabilidade anormal 

do sistema nervoso” (FREUD, 1895b/1996e1, p. 212). 

 

Já o caso dos “estigmas”16 da histeria – como a analgesia geral, a 

hemianestesia [anestesia de um só lado do corpo], as convulsões epileptiformes e a 

restrição real do campo da visão – se apresenta como um verdadeiro enigma para Breuer 

e Freud, de difícil compreensão. Esses sintomas não admitem uma explicação simbólica 

ou ideogênica, não são determinados por afecções orgânicas, e nem sequer dão 

expressão a experiências traumáticas passadas. Diante desse quadro, Breuer se pergunta 

(FREUD, 1895b/1996e1, p. 262): como é que os fatores psíquicos podem ter primazia 

sobre os somáticos na histeria se os estigmas histéricos, os sintomas mais distintivos da 

doença, são eles próprios não-ideogênicos?  

 

 A única explicação plausível para os estigmas histéricos encontrada por 

Breuer17, também aplicável à predisposição histérica de forma geral, seria uma 

                                                           
14 Cf. FREUD, S.; BREUER, J. 1895b/1996e1, p. 211. 
 
15 Ibid., p. 210. 
 
16 Na medicina, os estigmas dizem respeito àquelas manifestações persistentes e características 
de uma doença. A palavra estigma tem origem no grego stígma, que significa “marca de ferro 
em brasa”, atribuindo ao termo o sentido literal de marca, ferida, ou cicatriz.  
 
17 FREUD, S.; BREUER, J., 1895b/1996e1, p. 258-262. 
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idiossincrasia de todo o sistema nervoso, definida pela já mencionada expressão – 

“vaga” e “pouco esclarecedora” – de “excitabilidade anormal do sistema nervoso”. Essa 

excitabilidade é encontrada naqueles com predisposição à histeria, e corresponde a uma 

quantidade excedente de energia nervosa livre e flutuante, que tem acesso aos aparelhos 

visceral, vasomotor e sensorial. Quando não é empregada funcionalmente, demanda a 

descarga da massa acumulada por soma através da produção de fenômenos patológicos. 

Em última instância, de acordo com Breuer, a causa dos estigmas e de outras 

manifestações inexplicáveis da histeria deve ser atribuída não a ideias ou representações 

inacessíveis à recordação consciente, mas sim a um emprego anormal dessa energia 

nervosa livre. 

 

A partir dessas considerações, ficamos inclinados a conceber a neurose 

histérica como o resultado de uma má regulação da economia energética do indivíduo – 

ou melhor, de uma administração irrefletida das energias à sua disposição. 

 

Dando continuidade, gostaríamos de lembrar que o objetivo da 

“Comunicação Preliminar” era o de estabelecer uma patogênese comum à histeria e a 

neurose traumática. No entanto, Freud veio a conceber a pulsão sexual como traumática 

em si mesma, compreendendo melhor assim os efeitos da própria sexualidade infantil18. 

Dessa maneira, podemos entender as manifestações patológicas da histeria como obra 

da tensão sexual, devido à incapacidade dos histéricos da época de ligarem seu excesso 

pulsional através de representações-representantes da pulsão. Em grande medida, essa 

dificuldade era decorrente da repressão social à sexualidade (FREUD, 1898/1996g), que 

impossibilitava a esses sujeitos erotizarem sua excitação somática, ao tornar proscrita a 

aproximação do objeto sexual.  

 

Como podemos observar nos textos que estivemos analisando, sobretudo 

nos Estudos Sobre a Histeria, a referência à “carga de afeto”, à “soma de excitação”, ou 

                                                           
18 Pois a criança carece de recursos simbólicos ou maturidade psíquica para lidar com as 
exigências dessa pulsão. Ver Freud (1898/1996g, p. 266-267) e o capítulo seguinte sobre o 
desenvolvimento do conceito freudiano de sexualidade. 
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“sensação”, é muito maior do que ao “desejo sexual”19. Além disso, no texto sobre “As 

Neuropsicoses de Defesa”, encontramos a seguinte afirmação de Freud:  

 

“nas funções mentais deve-se distinguir algo – uma carga de afeto ou soma 
de excitação – que possui todas as características de uma quantidade [...] 
passível de aumento, diminuição deslocamento e descarga” (FREUD, 
1894a/1996a1, p. 66, grifo nosso). 

 

Para nós essa passagem é um tanto confusa, pois parece indicar que para 

Freud “afeto” e “excitação”, de modo geral, designam a mesma coisa. Como vimos 

anteriormente, Freud reconhece na “excitação livre” de Breuer um correlato do processo 

psíquico primário. Assim, já que todas as moções pulsionais obedecem ao processo 

primário, poderíamos então concluir que “pulsão sexual” e “afeto” para Freud são 

sinônimos? Segundo os comentários20 do editor da Standart Edition, James Strachey, 

esse não é o caso. Pois Freud afirma no texto sobre as “Pulsões e Destinos das Pulsões” 

(FREUD, 1915c/2004c) que um possível destino das energias psíquicas das pulsões é a 

sua transformação em afetos. Portanto, para Strachey “é provavelmente correto supor 

que Freud considerasse a ‘carga de afeto’ como uma manifestação particular da ‘soma 

de excitação’”. 

  

O problema das ‘neuroses atuais’ 

 

Dando continuidade à nossa investigação do problema da sexualidade nos 

primórdios da clínica psicanalítica de Freud, iremos agora abordar a categoria clínica 

nomeada por Freud como ‘neuroses atuais’, assim como o estorvo por ela trazido aos 

procedimentos técnicos e referenciais teóricos que Freud dispunha à época. Com efeito, 

através das neuroses atuais o fator etiológico sexual se mostra de forma clara e ruidosa 

como o fator determinante na causação da neurose, ao passo que as neuroses atuais 

                                                           
19 Apesar de nesse período (1893-1899) poderem ser encontradas diversas referências à 
etiologia sexual das neuroses, tanto de Freud como de Breuer, a referência ao termo “desejo”  
aparece muito pouco nos escritos iniciais. Os autores falam amiúde na “excitação sexual”, como 
a que ocorre na puberdade, ao fazer acréscimo à excitação nervosa geral contribuindo para o 
surgimento da histeria. Entretanto, somente em poucas passagens encontramos referência ao 
“desejo sexual”. 
 
20 Cf. FREUD, 1894a/1996a1, p. 71-72. 
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dispensam a concorrência das “situações traumáticas” para que tenham surgimento. 

Aqui, ao contrário da histeria de conversão, os traços mnêmicos aflitivos, ou melhor, as 

“reminiscências de traumas”, adquirem importância meramente secundária – podendo 

até mesmo não ter influência alguma no processo de formação dos sintomas da doença – 

à medida que o fator quantitativo da excitação sexual somática irá assumir quase toda 

responsabilidade pelo estabelecimento da neurose. Assim, através da clínica das 

neuroses atuais a sexualidade se revela de forma escancarada como aquilo que está no 

cerne da neurose, de modo a ressaltar a influência da cultura – enquanto reguladora do 

sexo – na produção do mal-estar. 

 

Em 1894, no artigo intitulado “Sobre os Fundamentos Para Destacar da 

Neurastenia Uma Síndrome Específica Denominada ‘Neurose de Angústia’”, Freud fez 

uma contribuição nosográfica à psicopatologia. Essa contribuição visou fornecer 

elementos que possibilitassem aos clínicos estabelecerem diagnósticos mais precisos, 

através da delimitação mais clara do mecanismo e da etiologia da ‘neurastenia’. Tentou-

se realizar isso a partir da identificação e separação de uma entidade clínica isolada, 

chamada por Freud de ‘neurose de angústia’ (FREUD, 1894c/1996c1, p. 93-94). 

 

 Através de um estudo sobre a neurastenia, assim como a partir dos fatos 

observados na clínica, Freud foi capaz de destacar esse quadro neurótico centralizado na 

angústia. A “neurose de angústia” foi assim denominada pois todos os sintomas 

apresentados por esta patologia estão relacionados ao sintoma principal da angústia. 

Posteriormente (FREUD, 1898/1996g, 264), Freud aproximou esses dois quadros 

clínicos, neurastenia e neurose de angústia, em uma categoria denominada por ele de 

‘neuroses atuais”, em oposição às ‘psiconeuroses” (histeria, obsessões, fobias21). 

 

                                                           
21 Inicialmente Freud também incluía entre elas a paranoia (FREUD, 1894a/1996a1), e 
posteriormente – no artigo sobre o narcisismo de 1914 – inseriu a hipocondria na categoria de 
neurose atual. Antes do seu artigo sobre A Sexualidade na Etiologia das Neuroses, de 1898, 
Freud tendia a chamar as neuroses atuais de ‘neuroses simples’, ou apenas de ‘as neuroses’ (Cf. 
a nota 2 do editor inglês a este artigo, na p. 264). A nomenclatura ‘neurose mista’ ainda foi 
atribuída por Freud aos quadros que apresentavam características concernentes aos dois tipos de 
neuroses (ou seja, psiconeuroses e neuroses atuais). Mais tarde, a categoria de “neurose de 
transferência” passou a ser empregada como sinônimo de psiconeurose. 
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 Primeiramente, é útil começarmos a investigação do problema das 

neuroses atuais na obra de Freud ao tecermos algumas observações a respeito da 

neurastenia. Segundo o Dicionário da Psicanálise, de Roudinesco e Plon, o termo é 

apresentado da seguinte forma:  

 

“Termo introduzido em 1879, pelo neurologista norte-americano Georg 
Beard (1839-1883), para designar um estado de fadiga psicológica e física 
acompanhada de diversos distúrbios funcionais e própria da sociedade 
industrial do Novo Mundo” (ROUDINESCO; PLON; 1998, p. 534) 

 

 Vale a pena ressaltar o título curioso do artigo de Beard no qual ele 

apresentou ao mundo esta forma de sofrimento: “Nervosismo americano, suas causas e 

consequências”. Com efeito, a etiologia da neurastenia era atribuída ao excesso de 

trabalho e agitação decorrentes do processo de industrialização que teve origem no 

mundo moderno (DUNKER, 2002, p. 193). Sendo assim, o tratamento indicado para a 

neurastenia geralmente consistia em repouso, pois a enorme carga de trabalho seria a 

responsável pelo esgotamento físico e mental dos indivíduos. Consoante a isso, houve 

uma multiplicação de estabelecimentos hidropáticos na época, nos quais as pessoas 

poderiam retirar-se por algum tempo, a fim de que os banhos e massagens relaxantes 

pudessem lhes restituir a saúde. 

 

 Tendo esse cenário em vista, podemos compreender melhor o ímpeto de 

Freud para questionar a etiologia da neurastenia, e a imprecisão com a qual esta era 

diagnosticada22. Com efeito, a sintomatologia clínica da neurastenia abrangia um 

número considerável de manifestações, entre elas: fadiga física e mental, cefaléia, 

dispepsia, constipação, sensação de pressão intracraniana, anestesias, empobrecimento 

da atividade sexual, dificuldade de concentração, irritabilidade, tédio, insatisfação, 

insônia, mania de dúvida, etc.23 Diante de um número tão vasto de sintomas, Freud 

reconheceu dificuldades para o estabelecimento de um diagnóstico preciso. 

                                                           
22 Segundo o biógrafo Peter Gay, “na época [anos 1890], Freud estava insatisfeito com a 
vagueza de categorias diagnósticas abrangentes como a neurastenia, e começava a classificar as 
neuroses com maior precisão” (GAY, 1989, p. 100). 
 

23 Cf. DUNKER, 2002, p. 192-194. 
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 Assim, no seu artigo sobre a neurose de angústia, Freud atribuiu uma 

etiologia distinta à essa forma de neurose e a neurose de angústia, embora ambas 

apresentassem um fator quantitativo em comum: a excitação sexual somática. De fato, a 

neurastenia seria decorrente de uma “insatisfação sexual”, ou seja, de uma descarga ou 

reação inadequada à excitação – como na masturbação ou emissão espontânea. Desse 

modo, a excitação sexual somática não seria capaz de atingir um quantum suficiente 

para que pudesse ser mediada pelo psiquismo, ocasionando um sentimento de 

“satisfação insatisfatória” ou insuficiente, tornando o indivíduo esgotado ou cansado – 

isto é, desprovido de energias para serem empregadas em atividades. Já no caso da 

neurose de angústia, se trata do exato oposto: o processo que caracteriza a formação dos 

sintomas24 na neurose de angústia é antes o de um acúmulo desmedido da excitação 

sexual, que, quando não é elaborada psiquicamente, acaba sendo descarregada em 

reações corporais inapropriadas (FREUD, 1984c, 110). Por conseguinte, a neurastenia 

apresenta, segundo Freud, uma sintomatologia mais condizente a um “empobrecimento 

da excitação”, enquanto que os sintomas da neurose de angústia são expressão de um 

“acúmulo da excitação”, ambas de natureza sexual. 

 

 Logo, diante desse quadro fica claro para nós que a categoria clínica das 

‘neuroses atuais’, composta pela neurastenia e neurose de angústia, diz respeito a um 

estado de coisas no qual o fator quantitativo é predominante. Isso pode ser constatado 

quando Freud utiliza expressões como “excesso de excitação” ou “quantum de angústia 

em estado livre”, que denotam um sentido de quantidade, ou de algo mensurável. No 

que se refere a isso, Freud (1894c/1996c1, p. 107) é claro ao afirmar que a excitação 

decorrente do coitus interruptus atua como fator específico que predispõe um sujeito a 

adquirir a neurose de angústia. Sendo assim, “A neurose de angústia eclode tão logo se 

adiciona ao efeito latente do fator específico o efeito de outra perturbação banal. Esta 

última pode atuar quantitativamente no sentido do fator específico, mas não pode 

substituí-lo qualitativamente” (FREUD, 1894c/1996c1, p. 107). Portanto, para Freud o 

fator quantitativo é determinante na causação das neuroses atuais, sempre decisivo na 

etiologia e forma assumida pela neurose. 

 
                                                           
24 Como a expectativa angustiada, palpitação ou taquicardia nervosa, tremores e calafrios, 
distúrbios respiratórios, acessos de suor, vertigem e pavor nocturnus. 
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 Portanto, tendo esclarecido os processos e mecanismos presentes na 

etiologia da neurastenia e da neurose de angústia, que compõem a entidade clínica das 

‘neuroses atuais’, cabe agora estabelecermos uma diferenciação mais precisa entre estas 

e as psiconeuroses, ou neuroses de transferência. 

 

 Segundo Freud, observou-se na neurose de angústia “o fato 

extremamente importante de que não se podia atribuir nenhuma origem psíquica a 

angústia que subjaz aos sintomas clínicos da neurose” (FREUD, 1894c/1996c1, p. 108). 

Além disso, ele constatou que a neurose de angústia é acompanhada “por um 

decréscimo extremamente acentuado da libido sexual, ou desejo psíquico25” 

(1894c/1996c1, p. 108). A partir disso, Freud conclui que os sintomas da neurose de 

angústia são substitutos diretos do ato sexual omitido. Assim como na copulação 

normal, os sintomas de angústia descarregam a excitação sexual na respiração 

acelerada, palpitação, transpiração, etc. Portanto, a angústia é concebida como um 

processo de descarga somático, tornado possível através da não-mediação do psiquismo, 

onde a psique e os grupos de representações psíquicas parecem exercer a função de ligar 

o excesso de excitação sexual. Sendo assim, a sintomatologia da angústia exprime uma 

espécie de gozo sexual passivo, no qual o corpo (soma) descarrega sobre si próprio, de 

forma auto-erótica, a excitação sexual que o sujeito neurótico não conseguiu manejar de 

forma ativa (através de objetos). 

 

                                                           
25 Nesse artigo sobre a neurose de angústia, Freud parece indicar que o termo “excitação”, de 
uma forma geral, é usado por ele para designar uma excitação somática, enquanto que o termo 
“libido” está relacionado a uma excitação psíquica. Por exemplo: “nas mulheres devemos 
postular uma excitação sexual somática e um estado em que essa excitação se transforma num 
estímulo psíquico – libido” (FREUD, 1894c/1996c1, p. 110). Ademais, o termo desejo parece 
designar para Freud um estado de coisas na qual a excitação somática já foi elaborada 
psiquicamente. Parece que nisso encontramos uma confirmação para a declaração de Laplanche 
e Leclaire de que, em Freud, “o desejo é uma força psíquica” enquanto que “a pulsão é uma 
força biológica” (apud MILLER, 2005, p. 68). Apesar disso, em sua descrição do vocábulo do 
desejo, Monique David-Ménard (KAUFMANN, 1996, p. 118) apresenta provas convincentes 
que lhe permitem argumentar que “falar de desejo e falar de pulsão são, para Freud, duas 
maneiras de abordar o mesmo fenômeno”. Talvez possamos conjecturar que a chave para a 
solução do problema esteja em repensar o dualismo implicado nestas concepções. Afinal de 
contas, são o “psíquico” e o “biológico”, ou orgânico, campos opostos, bem demarcados em 
suas fronteiras? 
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 No que diz respeito às diferenças entre as neuroses atuais e as 

psiconeuroses, Freud afirma que a neurose de angústia compartilha “com a neurastenia 

uma característica essencial – a saber, a de que a fonte da excitação, a causa precipitante 

do distúrbio, reside no campo somático, e não no psíquico, como ocorre na histeria e 

neurose obsessiva” (FREUD, 1894c/1996c1, p. 114, grifo nosso). Com efeito, Freud 

chega a sustentar que “a neurose de angústia é, realmente, o equivalente somático da 

histeria” (1894c/1996c1, p. 105). No entanto, como o mecanismo de formação dos 

sintomas histéricos também consiste na “conversão” da excitação sexual para a esfera 

somática (como nas paralisias e anestesias), instaura-se aí um problema: qual é a 

diferença então nos processos que levam à formação de uma histeria, por um lado, e de 

uma neurose de angústia, por outro? Não deveria o resultado ser sempre o mesmo? 

Quanto a essa questão, Freud (1894c/1996c1, p. 115) responde que tanto na histeria 

como na neurose de angústia há um desvio da excitação para o campo somático, ao 

invés de sua elaboração psíquica. Entretanto, a diferença entre as duas neuroses reside 

no fato de que: “na neurose de angústia, a excitação, em cujo deslocamento a neurose se 

expressa, é puramente somática (excitação sexual somática), ao passo que, na histeria, 

ela é psíquica (provocada por um conflito)” (FREUD, 1894c/1996c1, p. 115). 

Justamente por essa razão, diz Freud, que essas neuroses se combinam tão 

regularmente, formando uma neurose mista.  

 

Enfim, dessa distinção subsiste o fato de que as neuroses atuais são 

exemplos de neuroses que não apresentam nenhuma base psíquica. Ao contrário das 

psiconeuroses, nelas o que está em jogo não é um conflito ou defesa entre um desejo 

sexual de origem infantil26 e as aspirações morais e estéticas do sujeito, que atuam no 

sentido do recalque. Não há nelas nenhuma representação incompatível a ser rechaçada 

da mente consciente (FREUD, 1894a/1996a1, p. 56), e sua causa não está inscrita no 

registro do psiquismo ou das representações. Por isso mesmo recebem o nome de 

‘neuroses atuais’27, pois os fatores etiológicos dessas patologias pertencem ao momento 

                                                           
26 De acordo com Freud, “os acontecimentos e influências que estão na raiz de toda 
psiconeurose pertencem, não ao momento atual, mas a uma época da vida há muito passada, que 
é, por assim dizer, pré-histórica – à época da primeira infância; e eis por que o paciente também 
nada sabe deles” (FREUD, 1898/1996g, p. 255). 
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presente e são conhecidos pelo paciente (FREUD, 1898/1996g, p. 254-255). Assim, 

podem ser dissipadas tão logo se alterem as circunstâncias em sua vida sexual (FREUD, 

1898/1996g, p. 259-261). Em contraste com a histeria, seus sintomas não são produto da 

reprodução de experiências traumáticas passadas. Sua origem ou causa relaciona-se tão 

somente ao manejo atual (disfuncional) da excitação sexual: “‘se a vita sexualis é 

normal, não pode haver neurose’ – e, com isso, eu quis dizer ‘neurose atual’” (FREUD, 

1917e/1996e2, p. 386). 

 

A respeito disto, Dunker afirma que as neuroses atuais exibem um caráter 

“a-histórico”. Segundo ele: “ambos os grupos de neurose tinham sua etiologia ligada à 

sexualidade, no caso das psiconeuroses [...] é uma sexualidade histórica, inscrita na 

memória. A sexualidade no caso das neuroses atuais prende-se ao momento presente e a 

prática sexual concreta” (DUNKER, 2002, p. 197). Ainda de acordo com o autor, as 

neuroses atuais apresentam traços em comum com a categoria clínica das neuroses 

narcísicas, pois em ambas:  

 

“O papel do recalcamento e das formações de compromisso é diferente das neuroses de 
transferência ou de defesa. Tudo se transfere para a prática sexual atual do paciente 
(neuroses atuais) [...] No primeiro caso a terapêutica dirige-se para uma mudança na 
conduta sexual, no segundo (neuroses narcísicas) para uma experiência reconstrutiva 
diversa da que se obtém por intermédio da interpretação. Vê-se assim que tanto 
etiologicamente, quanto transferencialmente o centro de gravidade do tratamento parece 
afastar-se da esfera representacional e migrar para o plano da experiência” (DUNKER, 
2002, p. 192) 

 

Tendo isso em vista, constatamos que as neuroses atuais se afiguravam 

desde o início como um impasse clínico para Freud. Pois as técnicas terapêuticas que 

ele dispunha nos primórdios da psicanálise, embora eficazes no tratamento da histeria, 

eram incapazes de proporcionar bons resultados nesse tipo de casos. Sendo assim, 

podemos afirmar que o problema das neuroses atuais promoveu uma mudança na 

concepção freudiana do sofrimento neurótico, assim como constituiu um limite à 

eficácia da terapia psicanalítica. Quanto a isso, Dunker (2202, p. 192) coloca que nesses 

casos não será “a recordação, nem a elaboração ou ainda a construção” os elementos a 

serem enfatizados na clínica em busca da cura, mas sim algo como “a transformação do 

                                                                                                                                                                          
27 Em nota de rodapé, o editor inglês James Strachey afirma que o termo em alemão é 
“aktualneurosen”, tendo o “aktual” o sentido de “contemporâneo”, ou do “momento atual” 
(FREUD, 1917a, p. 386). 
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estilo de vida” do sujeito. O próprio Freud atesta o problema que as neuroses atuais 

representam quando afirma, a respeito das fobias da neurose de angústia, que nelas: “o 

afeto [de angústia] não se origina numa representação recalcada, revelando-se não 

adicionalmente redutível pela análise psicológica, nem equacionável pela psicoterapia” 

(FREUD, 1894c/1996c1, p.99).  

 

Segundo comentários de James Strachey, editor da Standart Edition28, essa 

distinção entre as fobias da neurose obsessiva e as fobias da neurose de angústia é 

importante, pois aponta para a distinção na obra de Freud entre as fobias de “base 

psíquica” e as fobias sem qualquer conteúdo psíquico, chamadas de “fobias típicas”. De 

acordo com Strachey, essa distinção, por sua vez, se acha relacionada com a separação 

estabelecida por Freud entre as psiconeuroses e as neuroses atuais. Portanto, as neuroses 

atuais eram concebidas por Freud como patologias não da ordem do psíquico, ou seja, 

do domínio das representações. No entanto, assim como as psiconeuroses, ele entende 

que não são determinadas organicamente, isto é, causadas por algum distúrbio 

neurológico herdado filogeneticamente (FREUD, 1898/1996g, p. 266). Assim, 

compreende que as neuroses atuais são puramente o resultado de uma irregularidade no 

emprego das excitações sexuais, geradas no interior corpo. 

 

Ainda com relação à ausência de elementos representacionais no caso das 

fobias típicas, e das fobias da neurose de angústia, que lhe são similares, uma passagem 

no texto de Freud sobre “As Neuropsicoses de Defesa” aponta essa questão de forma 

clara e inequívoca:  

 

“O grupo de fobias típicas, das quais a agorafobia é um modelo, não pode ser atribuído ao 
mecanismo psíquico [das obsessões] descrito acima; ao contrário, o mecanismo da 
agorafobia difere do das obsessões propriamente ditas e do das fobias redutíveis a elas num 
aspecto decisivo. Não há nenhuma representação recalcada da qual o afeto de angústia 
possa ter-se separado. A angústia dessas fobias tem outra origem29” (FREUD, 1894, p. 64, 
n1, grifo nosso). 

 

                                                           
28 Freud, 1894a/1996a1, p. 87. 
 
29 Freud não menciona no texto qual é essa origem. 



27 

 

Gostaríamos de fazer agora uma investigação do texto da Conferência 

XXIV de Freud, sobre “O Estado Neurótico Comum” (1917), pois esse texto contém 

algumas ideias inusitadas sobre o problema das neuroses atuais. 

 

Nesse texto, Freud afirma que devido ao desenvolvimento da teoria da 

libido, que destacou de maneira mais clara as relações interdependentes do ego com a 

libido, chegou-se à conclusão de que em todos os casos de neurose, “os sintomas são 

mantidos pela libido, e, por conseguinte, são prova de que ela está sendo utilizada 

anormalmente” (FREUD, 1917e/1996e2, p. 387-388). Desse modo, os sintomas 

consistem em satisfações substitutas, mas “os sintomas das neuroses atuais [...] não têm 

nenhum ‘sentido’, nenhum significado psíquico. Não só se manifestam 

predominantemente no corpo [...], como também constituem, eles próprios, processos 

inteiramente somáticos” (FREUD, 1917e/1996e2, p. 388, grifo nosso). Contudo, Freud 

se coloca a seguinte pergunta: como as neuroses atuais podem corresponder a 

“empregos anormais” da libido, sendo que esta é reconhecida pela psicanálise, segundo 

ele, como uma força que opera na mente? Em relação a isso Freud responde que: 

 

 “a função sexual não é uma coisa puramente psíquica, da mesma forma como não é uma 
coisa puramente somática. Influencia igualmente a vida corporal e mental. Se, nos sintomas 
das psiconeuroses, nos familiarizamos com as manifestações de distúrbios na atuação 
psíquica da função sexual, não nos surpreenderemos ao encontrar nas neuroses ‘atuais’ as 
consequências somáticas diretas dos distúrbios sexuais” (FREUD, 1917e/1996e2, p. 388) 

 

A explicação para essas “consequências somáticas” é encontrada por Freud 

na hipótese, segundo ele baseada em indicações da clínica médica, de que a má 

administração da sexualidade nos neuróticos provoca distúrbios no funcionamento 

metabólico do corpo, causando um acúmulo de substâncias tóxicas no interior do 

organismo. De acordo com Freud, os sintomas das neuroses atuais, assim como a 

capacidade destas de influenciar todo sistema orgânico, se assemelham aos estados 

patológicos causados por situações de abstinência e intoxicação devido ao uso crônico 

de substâncias tóxicas externas. Além disso, esses quadros: 

  
“se aproximam mais intimamente por meio de condições intermediárias, tal como a doença 
de Grave, que sabemos ser, também ela, devida à ação de substâncias tóxicas, porém não de 
toxinas introduzidas no corpo, mas originadas no próprio metabolismo da pessoa” 
(FREUD, 1917e/1996e2, p. 388). 
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Com efeito, essa hipótese apresentada por Freud para a causa das neuroses 

atuais nos remete à ideia figurada de uma libido “azeda”. Ele encontra ainda uma 

confirmação para sua suposição na sabedoria popular, que fala da “química” na atração 

sexual, ou da “intoxicação” no amor. Contudo, essas afirmações implicam em que a 

tarefa de estudo desses sintomas deve ser deixada para a “pesquisa biológico-médica”. 

A psicanálise nada pode dizer a respeito dessa “intoxicação” sexual. Portanto, as 

neuroses ‘atuais’ são  consideradas por Freud como “improdutivas” no que concerne à 

psicanálise, e por isso não devem ocupar um lugar de destaque na teoria30.  

 

No entanto, Freud (1917e/1996e2, p. 390-392) não deixa de acrescentar 

algumas palavras sobre essas neuroses, em grande parte devido à conexão que os seus 

sintomas possuem com os das neuroses de transferência. Logo, ele lembra que os 

sintomas da histeria de conversão são satisfações substitutas para fantasias e 

recordações inconscientes de conteúdo libidinal, mantidos pelos mecanismos psíquicos 

da condensação e do deslocamento. Embora, com enorme frequência, verifica-se que as 

sensações de dor que caracterizam o sintoma foram um dia “dor real”, isto é, “expressão 

somática de uma excitação libidinal”. Sendo assim, essa sensação de dor prévia sobre a 

qual o sintoma histérico se baseia nada mais é que um “sintoma sexual-tóxico”. Por essa 

razão pode-se afirmar que a histeria dá preferência às “influências somáticas causadas 

por excitações libidinais” na construção dos seus sintomas31. Desse modo, os sintomas 

das neuroses atuais representam o primeiro estágio de um sintoma psiconeurótico. 

 

A partir dessas considerações, podemos concluir que o sentido ou 

significado psíquico dos sintomas neuróticos somente é dado a posteriori, a partir da 

inscrição do excesso libidinal num universo de representações inconscientes, formando 

um complexo de fantasias repletas de desejo. Tendo em vista o papel fundamental da 

“dor real” no processo de formação dos sintomas, podemos formular da discussão sobre 

as neuroses atuais um ponto de vista no qual o inconsciente é colocado em segundo 

plano, em relação à excitação sexual somática. Nessas doenças, esse fator somático é 

                                                           
30 Seguindo esse conselho ou não, Dunker (2002, p. 197) afirma que a tradição psicanalítica 
posterior a Freud demonstrou um certo desinteresse pelas neuroses atuais, “na medida em que 
elas remetiam ou a uma transformação social das práticas sexuais, ou a um subproduto clínico 
das neuroses clássicas”. 
 
31 No caso Dora de 1905, Freud dá a esse processo o nome de “complacência somática”. 
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um fator etiológico importante, que cria problemas diagnósticos e terapêuticos, pois 

situa essas doenças no limiar entre o orgânico e o psíquico.  

 

Para concluir, gostaríamos de mencionar apenas que todo o problema das 

neuroses atuais nos escritos iniciais de Freud é um tanto confuso. Na experiência 

clínica, ele nos informa (1917e/1996e2, p. 390-391; 1894c/1996c1, p. 113-115), 

observa-se que essas doenças dificilmente aparecem em suas formas puras (hipocondria, 

neurastenia e neurose de angústia). Ao contrário, na maior parte das vezes são 

encontradas misturadas umas com as outras, e com alguma psiconeurose. Assim, torna-

se difícil considerá-las entidades clínicas individualizadas, que merecem ser destacadas 

do conjunto. Com efeito, a angústia aparece como elemento central em inúmeros casos 

de fobias, obsessões e neuroses histéricas; a neurastenia com frequência é um quadro 

sintomático integrante da neurose obsessiva, assim como a hipocondria32 o é nas 

parafrenias (esquizofrenia e paranoia). Desse modo, acreditamos que o problema das 

neuroses atuais só será esclarecido nos últimos escritos freudianos, quando Freud irá 

fazer uma revisão de sua teoria da angústia. 

 

A concepção de sintoma neurótico 

 

Em nossa investigação da sexualidade na clínica das neuroses não poderia 

faltar uma análise da concepção freudiana dos sintomas neuróticos. Isto porquê os 

sintomas da neurose, além de terem sido o terreno através do qual a psicanálise 

freudiana assentou seus alicerces – como vimos, especialmente a partir das conversões 

histéricas – também representam a própria expressão do conflito radical entre a 

sexualidade e a cultura da época de Freud. Desse modo, os sintomas da neurose seriam 

o resultado desse conflito, o seu produto, pois nos mostram uma possível direção 

tomada pela energia pulsional ao chocar-se com a cultura. Assim, os sintomas das 

neuroses podem ser associados ao resto, ao dejeto, àquilo que não pôde ser 

metabolizado nem aproveitado a serviço dos objetivos culturais. Como a clínica de 

Freud se limitou ao tratamento das neuroses, o significado desses sintomas foi bastante 

enfatizado. De fato, na medida que essa temática se relaciona com o problema da 

regulação pulsional subjetiva, o estudo dos sintomas neuróticos adquire todo seu valor 
                                                           
32 A hipocondria é discutida por Freud em detalhes na Seção 2 do artigo “À Guisa de Introdução 
ao Narcisismo” (1914). 
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para a compreensão da relação entre psicopatologia e cultura. Pois esta regulação 

pulsional tem de necessariamente atravessar o consentimento e o limite do outro, isto é, 

os ideais ou valores morais de uma cultura. Assim, na teoria freudiana o sintoma possui 

um papel muito importante na economia libidinal de um sujeito. 

 

Tendo esse fim em vista, iremos realizar uma leitura de duas das 

Conferências Introdutórias (1917) de Freud, intituladas “O Sentido dos Sintomas” 

(conferência XVII) e “Os Caminhos da Formação dos Sintomas” (conferência XXIII). 

Esperamos que esse recorte nos auxilie a obter uma compreensão precisa da noção 

freudiana de sintoma neurótico na primeira tópica, pois como se tratam de 

comunicações proferidas oralmente – e destinadas em grande parte a um público leigo 

em matéria de psicanálise – elas possuem uma enorme clareza na exposição do tema, 

necessária ao contexto em que foram apresentadas. Além disso, sabemos que 

considerações teóricas a respeito dos sintomas neuróticos foram desenvolvidas por 

Freud desde os primeiros trabalhos voltados para a clínica, sendo possível encontrar 

várias formulações a esse respeito sobretudo nas publicações de casos clínicos. 

Portanto, o montante de material bibliográfico em torno desse tema é extenso demais 

para que seja analisado por nós em apenas um tópico33. Sendo assim, julgamos 

adequado utilizar os textos das Conferências Introdutórias pois estes textos nos 

fornecem uma espécie de síntese teórica dos achados de Freud sobre o tema em questão. 

Logo, optamos por esse ponto de elaboração avançada em nossa investigação, ao invés 

de fazermos um levantamento da elaboração e mudanças de pontos de vista de Freud 

que foram se desenvolvendo a respeito dos sintomas. 

 

Logo de antemão, Freud afirma que os sintomas neuróticos, ao contrário do 

que pensava a psiquiatria de sua época34, têm um sentido, e que este sentido se relaciona 

                                                           
33 Seria necessário para isso não apenas um capítulo, mas antes todo o conteúdo de uma 
dissertação. 
 
34 Por deter uma concepção orgânica do problema, isto é, de que os sintomas neuróticos seriam 
o resultado de degeneração neuropática. De acordo com Freud, além disso a psiquiatria de sua 
época, ao conceber tudo como resultado de uma ‘degeneração’, estaria fazendo, ao assim 
proceder, um julgamento de valor, um julgamento moral, ao invés de fornecer de fato uma 
explicação plausível para os sintomas neuróticos. Com efeito, a respeito da teoria da 
degeneração, Freud afirma que “cabe-nos a dúvida quanto a saber se existe absolutamente 
qualquer justificativa para essa generalização” (FREUD, 1917a, p. 268). 



31 

 

com a história do sujeito e portanto podem ser interpretados. Segundo ele, foi Josef 

Breuer quem fez tal descoberta, a partir da publicação de seu caso de histeria em 

conjunto com ele, Freud – o caso Anna O. No entanto, Freud afirma de imediato que 

sua exposição a respeito dos sintomas neuróticos não levará em conta os fatos 

observados através da clínica da histeria, e se restringirá a um outro tipo de neurose: a 

neurose obsessiva. 

 

De acordo com Freud (1917a/1996a2, p. 266-267), neurose obsessiva se 

distingue da histeria pelo processo de formação dos sintomas. Nela, a conversão 

somática quase não tem influência alguma, de modo que os sintomas se restringem à 

esfera mental ou são criados a partir dela. Os sintomas dessa neurose são definidos 

como pensamentos que não têm aparentemente nenhuma significação, ou que são 

insignificantes (triviais) ou absurdos em si mesmos. Além disso, o neurótico obsessivo 

só se entrega contra sua vontade a esses pensamentos – isto é, como se eles fossem 

indesejáveis – e eles amiúde lhe comunicam um pendor a impulsos que o obsessivo 

sente como estranhos a si mesmo. Ademais, Freud menciona que esse estado de coisas 

exige tamanha atividade mental que esgota toda energia à disposição do paciente. Esses 

pensamentos, então, são denominados por Freud de obsessões, enquanto que as ações 

indesejadas a que eles dão expressão sob uma forma imperativa podem ser concebidas 

como atos obsessivos (as compulsões), que se limitam a coisas banais – como 

repetições ou “ritualização” de atos da vida cotidiana. Essa imperatividade ou 

obrigatoriedade fatal que acompanha os fenômenos obsessivos é a marca característica 

da doença, aquilo que está presente em todas as possíveis formas da doença. Acresce 

que os impulsos estranhos aos quais o obsessivo se acha sujeito também dizem respeito 

a uma série de atrocidades – como por exemplo, impelindo-o a cometer crimes como 

assassinato – dos quais o sujeito se livra recorrendo a uma série de proibições e 

renúncias à liberdade que atuam como medidas defensivas ou protetoras (contra os 

atos). Segundo Freud, o neurótico obsessivo nunca, “literalmente nunca”, chega a 

cometer esses crimes, de modo que as restrições e inibições à vontade sempre se 

sobressaem e acabam por formar o núcleo da doença.  

 

Contudo, Freud afirma que não é de utilidade alguma “aconselhar” o 

paciente obsessivo a adotar outra postura, a abrir mão de seus atos, e assim passar a 

viver normalmente. Pois o próprio paciente é lúcido, e está consciente do caráter 
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absurdo de suas ações, embora não seja capaz de contrariar seus rituais obsessivos. De 

acordo com Freud, “O que é posto em ação, em uma neurose obsessiva, é sustentado 

por uma energia com a qual provavelmente não encontramos nada comparável na vida 

mental normal” (FREUD, 1917a/1996a2, p. 267).   

 

Em seguida, no decorrer da conferência, Freud se dispõe a apresentar dois 

exemplos de análise de sintomas obsessivos extraídos de sua própria clínica. O primeiro 

desses exemplos (FREUD, 1917a/1996a2, p. 269-271), era um ritual obsessivo de uma 

paciente de aproximadamente trinta anos de idade, que consistia em fazê-la ir várias 

vezes ao dia a um quarto contíguo ao seu, chamar a empregada pela campainha, e 

depois dispensá-la sem grandes orientações. A análise desse sintoma – insiste Freud, 

dada inteiramente pela paciente, sem influência alguma da parte dele – remeteu à 

lembrança de sua noite de núpcias, na qual seu marido, de mais idade que ela, foi 

impotente. Após seu fracasso, ficou retornando ao quarto dela várias vezes sem sucesso, 

e afirmou que “sentiria vergonha da empregada quando ela não encontrasse mancha de 

sangue no lençol”, ao que veio a pegar uma lata de tinta vermelha que havia no quarto e 

o despejado sobre o lençol – embora num ponto inadequado para uma relação sexual. 

Assim, o sentido do ato obsessivo da paciente reencenava a situação e, segundo Freud, 

estava amplamente associado à vida atual da mulher em questão: esta se encontrava 

separada e estava “debatendo-se” para obter o divórcio legal. Segundo Freud, esta 

mulher sentia-se no dever de, embora separada, manter-se fiel a seu marido, de forma 

que sua doença era um subterfúgio para mantê-la afastada de sua presença ao passo que 

o poupava de comentários públicos depreciativos. Assim, o sentido da doença era o de 

ter uma justificativa por estar separada dele e retirá-la do convívio social para afastá-la 

das tentações sexuais. Com isso, a análise fornecida pela paciente desse ato obsessivo, 

em primeira instância absolutamente trivial, leva Freud a colocar ao público o seguinte 

questionamento: “Foi por acaso e sem maior significação que chegamos justamente à 

intimidade da vida sexual?” (FREUD, 1917a/1996a2, p. 271). 

 

Contudo, a interpretação do sintoma do segundo caso fornecida por Freud é 

muito mais complexa, cheia de imbricações, de modo que nos contentaremos se formos 

capazes de fornecer aqui apenas uma descrição abreviada dela.  
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De acordo com Freud (1917a/1996a2, p. 271-276), se tratava de um caso de 

uma jovem paciente, de dezenove anos, que acabara desenvolvendo uma série vasta de 

sintomas neuróticos, entre eles um ritual superelaborado para dormir. Este ritual 

acabava tomando um tempo considerável do sono da jovem – cerca de duas a três horas 

– e era marcado por uma ansiedade e exigência típica de um ato obsessivo, de modo que 

qualquer deslize na sua realização tinha de ser contornado, fazendo com que a paciente 

tornasse a acordar. Como explicação fornecida pela paciente do motivo do ritual, tinha-

se que todas aquelas medidas eram necessárias para manter o silêncio, sem o qual ela 

não conseguiria dormir – embora Freud veio a mostrar que essa explicação, além de 

insuficiente, se contradizia em mais de um ponto. De modo geral, o ritual consistia em: 

manter todos os relógios fora do quarto, tanto os grandes, de parede – devido ao ruído 

dos ponteiros – como os pequenos, inclusive o relógio de pulso dentro de sua mesa de 

cabeceira; também consistia em manter o travesseiro afastado da cabeceira da cama, que 

era de madeira; o edredom da cama tinha que ser manuseado de modo que ficasse uma 

lombada ou “barriga” na sua parte inferior; além disso, o travesseiro pequeno tinha que 

ser posto centralizado sobre o travesseiro grande, formando a figura de um diamante, e a 

cabeça da paciente tinha que repousar exatamente sobre a parte do meio do travesseiro 

pequeno; e por último, as portas comunicantes entre seu quarto e o quarto de seus pais 

tinham de permanecer entreabertas – o que, ressalta Freud, possibilitava a emergência 

de ruídos, ao invés de evitá-los. 

 

A análise desses sintomas, mais uma vez, remeteu à vida sexual da paciente. 

Após vencer uma série de resistências, as interpretações de Freud foram cada vez mais 

levando a paciente a produzir associações, de maneira que, após um período de 

investigação que durou vários meses, um número considerável de lembranças e 

pensamentos foram emergindo. Estes dados possibilitaram à Freud e à paciente 

conjecturar a atuação de uma série de fantasias inconscientes35 de conteúdo 

marcadamente sexual que estariam na origem de seus sintomas, isto é, das regras 

absurdas que compunham seu ritual de dormir. Assim, através das associações da 

paciente foi possível chegar-se a uma explicação plausível da origem de um fenômeno 

aparentemente absurdo, à primeira vista sem o menor sentido, já que as várias fantasias 

sexuais da paciente correspondiam respectivamente a um ou outro elemento do ritual. 
                                                           
35 Mais adiante, quando analisarmos a próxima conferência, iremos fornecer uma descrição da 
origem e significação das fantasias na economia libidinal dos neuróticos. 
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Não iremos esgotar aqui o sentido de todos os elementos desse ritual, dada a 

complexidade das circunstâncias e a abundância de associações que elas implicam, mas 

gostaríamos de expor o sentido deles. Devido à periodicidade do ciclo menstrual da 

mulher, foi estabelecida uma conexão entre os relógios e o órgão sexual feminino, e 

uma série de associações referentes ao sangramento e à perda da virgindade foram 

estabelecidas em torno da figura dos relógios. No caso da regra que estabelecia que o 

travesseiro não deveria tocar na cabeceira da cama, a paciente afirmou que, para ela, os 

travesseiros sempre foram uma representação da mulher, enquanto que a cabeceira da 

cama – ereta, de madeira – só poderia ser então a representação de um homem. Assim, o 

intuito da paciente era manter homem e mulher afastados. Mais precisamente, sua 

intenção era impedir seu pai e sua mãe de terem relações sexuais. Com efeito, era 

exatamente este o sentido da exigência do ritual de que as portas do seu quarto e a de 

seus pais estivessem entreabertas – ela tinha que escutar o que estava acontecendo. Isso 

foi provado pela análise, que mostrou que a paciente, quando criança, tinha simulado 

ataques de ansiedade para poder dormir com seus pais. Ademais, quando cresceu 

continuou a fazer o mesmo, só que então – devido ao seu tamanho e consequentemente 

à ausência de espaço – ela passou a dormir sozinha com seu pai, enquanto sua mãe ia 

dormir em seu quarto. Por sinal, sua análise tinha revelado uma sensibilidade à irritação 

relacionada particularmente à sua mãe. Assim, mediante a análise das imposições que 

compunham seu ritual de dormir, ficou perfeitamente claro que a paciente tinha uma 

ligação erótica especialmente forte com seu pai, ligação esta que remontava à época de 

sua infância. As várias ocasiões em que lhe foi permitido dormir com seu pai ensejaram 

uma série de fantasias sexuais que culminaram na formação de seu ritual obsessivo.  

Dentre elas, estava a fantasia de ficar grávida de um filho seu, representada através do 

ritual de fazer uma “barriga” com as penas do edredom.  

 

Com relação ao ritual levado à cabo por este sintoma obsessivo, Freud 

afirma que: “as regras estabelecidas pelo ritual reproduziam os desejos sexuais da 

paciente, num ponto positivamente, e noutro, negativamente – em parte representavam 

esses desejos e em parte derivam de defesa contra os mesmos” (FREUD, 1917a/1996a2, 

p. 276). Ademais, Freud não perde a oportunidade de ressaltar novamente “o fato de que 

a análise deste sintoma nos levou de volta, mais uma vez, à vida sexual de uma 

paciente” (FREUD, 1917a/1996a2, p. 276). 



35 

 

 

No entanto, Freud vem a estabelecer uma distinção relevante sobre a 

natureza dos sintomas. Nos casos analisados por ele, que descrevemos aqui, os sintomas 

claramente se relacionavam da maneira mais próxima possível com as experiências 

individuais das pacientes, de modo a poder fundamentar aquilo que ele denomina como 

‘interpretação histórica’ do sintoma. Entretanto, Freud afirma que a grande maioria dos 

sintomas que constituem os casos de neuroses são antes sintomas ‘típicos’, que ocorrem 

regularmente da mesma forma, tal como os sonhos típicos, sem possuir conexão alguma 

com as vivências do sujeito – como a mania de lavar-se na neurose obsessiva e os 

vômitos histéricos. Assim, nos diz Freud que essa uniformidade dos sintomas típicos se 

apresenta como uma dificuldade no caminho da psicanálise, expressando-se da seguinte 

forma: “embora tenhamos a capacidade de fornecer uma explicação satisfatória dos 

sintomas neuróticos individuais, essa capacidade deixa-nos na incerteza quando 

chegamos aos sintomas típicos muito mais frequentes” (FREUD, 1917a/1996a2, 278). 

Contudo, se apresenta uma hipótese para o problema: seria então cada sintoma 

neurótico isolado a expressão de uma experiência comum a todos seres humanos? Isto é, 

de uma experiência presente na constituição de cada sujeito, reproduzida na história 

particular de cada um? No entanto, Freud não chega a justificar qual seria tal 

experiência. 

 

No mais, vimos contudo que essa conferência de Freud foi bastante 

introdutória, pois limitou-se ao objetivo de apresentar ao público – leigo, diga-se de 

passagem – o ponto de vista psicanalítico a respeito dos sintomas neuróticos em 

oposição ao da psiquiatria: a saber, que eles têm uma significação. Na próxima 

conferência que iremos abordar este tema será aprofundado. Nela Freud irá tratar de 

forma detalhada do próprio processo de formação do sintoma neurótico, dos 

mecanismos psíquicos em jogo nesse processo e dos vários fatores que se acham 

implicados na produção de um sintoma. Além disso, cabe apontar que, se tratamos na 

conferência XVII dos sintomas obsessivos, na próxima conferência que iremos abordar, 

tudo aquilo a que Freud se refere se restringe apenas à formação de sintomas na 

histeria36. Apesar disso, não se pôde deixar de ficar claro na conferência XVII, a partir 

                                                           
36 Sobretudo porque as neuroses obsessivas se distinguem pela intensidade do contra 
investimento do ego em relação às fantasias inconscientes, o que leva o quadro a ser dominado 
por formações reativas. Isso ficou claro no caso da primeira paciente, ao tentar preservar a todo 
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dos exemplos analisados, a estreita correlação entre os sintomas obsessivos e a vida 

sexual dos neuróticos. 

 

Na Conferência XXIII, Freud estabelece de imediato que para a psicanálise, 

assim como ocorre no caso da medicina, livrar um paciente de seus sintomas não 

equivale a curá-lo de sua doença. Essa concepção seria compartilhada somente entre os 

leigos. De modo que “a única coisa tangível que resta da doença, depois de eliminados 

os sintomas, é a capacidade de formar novos sintomas” (FREUD, 1917d/1996d2, p. 

361). Assim, fica claro que o objetivo da análise não é simplesmente acabar com os 

sintomas, e sim compreender a significação da própria estrutura neurótica. Além disso, 

para Freud “ser doente” ou “neurótico” é uma definição meramente prática: depende 

apenas do nível de funcionalidade do indivíduo. Não se trata, no caso da neurose, de um 

evento imutável, como no caso dos distúrbios orgânicos – os “degenerados”. Desse 

modo, os sintomas são entendidos dentro de um referencial teórico quantitativo, e os 

dois processos de formação e defesa contra o sintoma acaba consumindo todo montante 

energético à disposição do indivíduo: “esses dois tipos de dispêndio podem resultar num 

extraordinário empobrecimento da pessoa no que se refere à energia mental que lhe 

permanece disponível, e com isso, na paralisação da pessoas para todas as tarefas 

importantes da vida” (FREUD, 1917d/1996d2, p, 361).  

 

Antes de tudo, o processo de formação do sintoma neurótico é descrito por 

Freud como um “acordo” ou “formação de compromisso” entre duas forças conflitantes.  

Assim, o sintoma seria um “representante” dessas duas forças, e elas atuam diretamente 

em sua conservação, sendo esta a razão pela qual os sintomas neuróticos são tão 

resistentes. No entanto, as forças em conflito que levam à formação do sintoma são as 

exigências libidinais insatisfeitas do indivíduo e aquilo que se coloca em oposição a 

elas. Essa força que se opõe à satisfação conduz então a libido a adotar outros caminhos 

mais propícios que levem à satisfação, como em etapas anteriores do desenvolvimento 

libidinal (regressão) ou em outros objetos que já foram abandonados – possivelmente 

                                                                                                                                                                          

custo a imagem do marido e ao “engrandecer as qualidades dele” (FREUD, 1917a, p. 271). 
Apesar disso, segundo Freud, existem,  na formação dos sintomas histéricos e obsessivos, 
aspectos fundamentais que permanecem inalterados. 
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incestuosos37. Isso tudo é possibilitado através da fixação38 que esses caminhos 

deixaram atrás de si. No entanto, Freud nos dá uma denominação um tanto abrangente 

para essa força que se opõe à satisfação da libido, chamando-a de uma forma geral 

como a “realidade”. Tendo isso em vista, afirma-nos então que: “Se a realidade se 

mantiver intransigente, ainda que a libido esteja pronta a assumir um outro objeto em 

lugar daquele que lhe foi recusado”, então a libido, através da fixação “será compelida 

a tomar o caminho da regressão” (FREUD, 1917d/1996d2, p. 361-362, grifo nosso). 

Então, se a essência da formação dos sintomas neuróticos é a regressão, a partir da 

exigência libidinal insatisfeita, vemos através dessa afirmação que o ponto chave da 

neurose do sujeito encontra-se em um ponto que lhe é exterior: a incômoda ‘realidade’. 

Se esta fosse um pouco menos “intransigente”, talvez lhe fosse possível escapar da 

neurose. 

 

No entanto, Freud afirma que a satisfação libidinal através dos meios acima 

expostos  - regressão e fixação – só é possível na perversão, pois na neurose o ego do 

indivíduo se rebela contra esse estado de coisas impedindo a possibilidade de uma 

satisfação real – como no caso dos desejos sexuais incestuosos. Como o ego detém o 

controle do sistema Pct-Cs e do aparelho motor, sua objeção implica em não realização 

dos desejos sexuais mentais, instaurando-se daí em diante o conflito que leva ao 

sintoma. Nesse caso, já que o curso libidinal é interrompido, precisará seguir por outro 

caminho – devido a exigência de descarga de energia imposta pelo princípio do prazer39. 

Daí em diante, a libido afasta-se do ego recorrendo à regressão que é oferecida pelas 

fixações de seu desenvolvimento – segundo Freud (1917d/1996d2, p. 362): “relembra 

épocas anteriores e melhores”40. Essas fixações, além disso, foram reprimidas pelo 

                                                           
37 Cabe ressaltar aqui que, para Freud, o Édipo é o complexo nuclear das neuroses. Ver, quanto 
a isso, o último capítulo de Mezan (1991). 
 
38 “Consiste na retenção de determinada quantidade de energia libidinal” (FREUD, 

1917d/1996d2, p. 366). 
 
39 Para Freud, o princípio do prazer seria o “Objetivo fundamental da atividade mental, que pode 
ser descrito qualitativamente como um esforço para obter prazer e evitar desprazer, e quando 
examinado do ponto de vista econômico, surge como tarefa que consiste em dominar as 
quantidades de excitação (massa de estímulos) que atuam no aparelho mental e conter sua 

acumulação, capaz de gerar desprazer” (FREUD, 1917d/1996d2, p. 376-377). 
 
40 O que torna, em maior ou menor grau, o caráter do sujeito pueril. 
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próprio ego em épocas passadas. Assim, esse processo de reinvestimento das posições 

reprimidas faz com que a libido se liberte das leis do ego, e de toda influência da 

educação que obteve por meio deste. Novamente, tudo isso decorre do fato de que, tanto 

as satisfações internas quanto externas lhe foram frustradas.  

 

Em virtude disso, as representações (ideias) que serão investidas pela libido 

pertencem ao sistema inconsciente, e estão sujeitas aos processos que ali imperam: 

sobretudo condensação e deslocamento. Contudo, como vimos anteriormente, aquilo 

que leva à formação da neurose não é tão somente a regressão à fixações, mas consiste 

antes na resistência do ego a esse reinvestimento gerando um conflito. Assim, a 

construção do sintoma, além de expressar a realização de uma fantasia inconsciente 

(desejo), também tem que levar em consideração o contra investimento do ego, que age 

sob a forma de uma censura. A atuação desses dois fatores – investimento de 

representações inconscientes e atividade pré-consciente – leva então à formação de um 

sintoma que tem todas as características de um acordo:  

 

“Assim, o sintoma emerge como um derivado múltiplas vezes distorcido da 
realização de um desejo libidinal inconsciente, uma peça de ambiguidade 
engenhosamente escolhida, com dois significados em completa contradição 
mútua” (FREUD, 1917d/1996d2, p. 363) 

 

Desse modo, ao contornar a repressão, o sintoma neurótico não deixa de 

trazer uma satisfação libidinal substituta para o sujeito, embora seja uma satisfação 

“anormal”. Enquanto sintoma, a satisfação pulsional expressa a frustração produzida 

pela realidade externa. Ainda por cima, Freud não deixa de apontar a correlação contida 

nessas hipóteses entre, de um lado, a libido e o inconsciente; e de outro, o ego e a 

realidade. 

 

Acresce que, para Freud, as disposições inatas do sujeito – isto é, a herança 

de seu passado biológico – em pouco influem no estabelecimento de suas fixações. Ao 

contrário, Freud (1917d/1996d2, p. 363-364) considera é precisamente na sexualidade 

infantil que elas devem ser localizadas: nas suas atividades e experiências, nos objetos 

da infância e suas tendências parciais. Assim, para a psicanálise essas experiências 

adquirem um valor muito grande para o trabalho terapêutico na compreensão das 

neuroses, assim como no entendimento da vida dos seres humanos em geral. 
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Entretanto, gostaríamos de lembrar que, de acordo com as considerações de 

Freud, as fixações infantis só possuem relevância no quadro neurótico a partir das 

regressões, que por sua vez só emergem a partir das frustrações da realidade. Assim, o 

fator determinante não seria o impedimento à satisfação libidinal pela realidade externa 

– familiar, social, institucional? Nesse caso, as experiências infantis não seriam 

empurradas para segundo plano? Contudo, as neuroses infantis, que Freud afirma serem 

tão regulares – disfarçadas sob a forma da malcriação ou mantidas sob sujeição pelos 

responsáveis pela criança – dão prova contrária disso, e regularmente a análise de uma 

neurose adulta revela suas fontes infantis. Além disso, dada a frequência com que a 

libido regride a essas fixações ou posições infantis, só podemos supor que existe 

também uma força relativa de atração sobre essa libido, que a puxa de volta a esses 

estados anteriores. Logo, dentro da perspectiva freudiana, tanto os fatores externos – a 

realidade social do indivíduo – quanto os internos – disposições inatas e experiências 

sexuais infantis – convergem para causar as neuroses e formar os sintomas: “temos 

extremos de ‘inibição de desenvolvimento’ e de ‘regressão’, e, entre estes, todos os 

graus de combinação entre os dois fatores” (FREUD, 1917d/1996d2, p. 367). 

 

Com relação a essa sexualidade infantil, Freud tece alguns comentários 

breves, mas importantes, a respeito da educação sexual das crianças enquanto medida 

profilática contra a causação de neuroses nos adultos.41 Essa prevenção teria por 

objetivo intervir de imediato num estádio inicial do desenvolvimento sexual das 

crianças, por intermédio do adiamento da vida sexual infantil – ou seja, impedindo-se a 

reprodução das experiências sexuais infantis. No entanto, esse método apresenta a 

possibilidade de ocorrência de duas consequências indesejadas: a primeira, a de que a 

educação possa ser restritiva demais, e provoque uma repressão sexual muito intensa 

com resultados prejudiciais; e além disso, esse recurso pode tornar a criança num 

adolescente despreparado quanto às exigências da vida sexual, e incapaz de pô-la em 

prática. De qualquer modo, tendo em vista o elevado nível cultural e a grande 

emergência de neuroses na época de Freud, é de se supor que a primeira dessas 

consequências seja verdadeira. 

 

                                                           
41 Esse tema será examinado mais detalhadamente em nosso terceiro capítulo, mais adiante. 
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Em seguida Freud retoma suas considerações a respeito dos sintomas, para 

poder afirmar que, apesar do sujeito se queixar do sintoma e encará-lo como uma forma 

de sofrimento, não teríamos que compartilhar dessa atitude. Pois essa “transformação” 

da sensação é apenas um sinal da presença do conflito, sob o qual o sintoma se formou e 

mantém o sujeito em estado de tensão. Assim, o desprazer e o sofrimento do sintoma 

são reconhecidos como tal apenas pela consciência do sujeito, o seu ego superficial, 

enquanto que a parcela de satisfação libidinal ou prazer envolvida no sintoma seria 

inconsciente. Além disso, os sintomas neuróticos são estranhos à consciência e ao olhar 

dos demais, e por isso não demonstram em nada serem meios de satisfação libidinal. De 

forma geral, os sintomas neuróticos representam uma forma de satisfação sexual auto 

erótica e difusa, próxima daquela que é observada na criança com suas pulsões parciais, 

pois prescindem dos objetos do mundo e não estão relacionados com a realidade 

externa. Com efeito, Freud nos diz que no processo de formação do sintoma há um 

rompimento com o princípio de realidade a favor do princípio de prazer. Como o 

princípio de prazer regula o processo primário, aquele que atua no inconsciente, o 

processo de formação dos sintomas envolve os mesmos mecanismos que produzem os 

sonhos – os já mencionados condensação e deslocamento. Assim, tal como num sonho, 

no sintoma a satisfação ou realização de desejo é feita sob forma alucinatória, 

imediatista e independente da realidade externa. Por isso os sintomas dificilmente 

podem ser reconhecidos como uma satisfação libidinal, a não ser através da análise, que 

os remetem de volta às experiências sexuais infantis.    

 

Freud nos lembra, contudo, que na maioria dos casos as experiências 

infantis recordadas na análise são “falsificadas” através de um processo de elaboração 

secundária, no decorrer dos anos de amadurecimento. As recordações de experiências 

sexuais infantis mais comuns entre os neuróticos são as de observação do coito dos pais, 

de ameaça de ser castrado (no menino) e a de sedução por um adulto (FREUD, 

1917d/1996d2, p. 370-371). Também nesses casos se trata de uma convergência de 

fatores, de uma “relação complementar”, ao somar determinados indícios reais às 

fantasias. Essas recordações frequentes correspondem então ao que Freud chama de 

‘fantasias primitivas’42, e “constituem um acervo filogenético” da humanidade, na 

                                                           
42 Essas fantasias primárias – ou “protofantasias”, como também são chamadas – assim como os 
mitos, teriam a função de fornecer uma explicação para o enigma da origem do sujeito, de modo 
que cada uma delas corresponderia às origens de um problema: a observação do coito (“cena 
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medida em que “foram, em determinada época, ocorrências reais dos tempos primitivos 

da família humana”. Portanto, nessa passagem fica aberto o caminho de interpretação 

para uma correlação existente entre neurose individual e neurose familiar.  

 

Desse modo, a grande maioria dos sintomas neuróticos se assentam sobre 

fantasias inconscientes das cenas infantis, e não tanto sobre experiências verídicas, 

embora elas ocorram em alguns casos. No entanto: “As fantasias possuem realidade 

psíquica, em contraste com a realidade material, e gradualmente aprendemos a entender 

que, no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva” (FREUD, 

1917d/1996d2, p. 370). Através dessas palavras, vemos que a concepção psicanalítica 

da realidade é muito diferente da visão comum, convencional da realidade, pautada no 

pensar normal dos processos conscientes. Dentro da perspectiva freudiana, realidade 

material e psíquica se misturam, de modo que até mesmo as experiências vividas pelo 

sujeito são influenciadas por sua imaginação. 

 

De acordo com Freud, a origem e significação da atividade mental fantasista 

remetem a um período anterior ao processo de ‘educação’ do ego. A partir desse 

processo, levado à cabo por influências externas, o indivíduo aprende a renunciar uma 

série de objetos e formas de satisfação que lhe trazem grande prazer – o que equivale a 

dizer que se trata de uma restrição de seus impulsos. A fantasia (ou “devaneio”)43, 

portanto, seria uma espécie de compensação, uma forma de atividade psíquica que 

preservaria seu estado original, mediado pelo princípio do prazer e não pelo princípio de 

realidade – e inacessível ao teste de realidade. Nesse sentido, a fantasia seria uma 

amostra da dificuldade apresentada pelos homens de abandonarem suas fontes de 

prazer, ao mantê-los afastados das exigências da realidade. Assim, para a  teoria 

freudiana a felicidade da fantasia é indispensável à economia libidinal dos seres 

                                                                                                                                                                          

primária”) corresponderia à origem do sujeito, a sedução pelo adulto à origem da sexualidade e 
a castração se relacionaria com a origem da diferença sexual. Além disso, cabe apontar que 
todas essas fantasias se relacionam com o enigma da sexualidade. Cf. JORGE, 2010, p. 238. 
 
43 Freud (1917d/1996d2, p. 374-375) define os devaneios como sendo “satisfações imaginárias 
de desejos ambiciosos, megalomaníacos, eróticos”, que se distinguem por serem em grande 
parte conscientes. Desse modo, não há uma distinção clara entre “devaneios inconscientes” e 
fantasias, parecendo se tratar da mesma coisa, na medida em que tais devaneios são também, 
segundo Freud, “as fontes dos sintomas neuróticos”. 
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humanos: “Na verdade, os homens não podem subsistir com a escassa satisfação que 

podem obter da realidade” (FREUD, 1917d/1996d2, p. 374). 

 

A importância dessa exposição de Freud sobre a significação das fantasias 

se deve ao fato de que, na verdade, as organizações libidinais prévias e os objetos 

infantis não são totalmente abandonados; são, antes, mantidos ativos no inconsciente 

através da fantasia. Dessa maneira, nas fantasias esses objetos e posições anteriores 

resguardam suas cotas de investimento com determinada intensidade. Assim, é o 

aumento da quantidade de investimento nas fantasias – levando-as a buscarem a 

realização de seus desejos – que ativa o conflito destas com o ego fazendo-o reiniciar o 

processo de repressão, o que forma então o sintoma neurótico. Esse aumento, como 

vimos anteriormente, decorre das frustrações da realidade, que represa a libido e a faz se 

voltar aos antigos objetos, para que assim possa obter satisfação através deles.  

 

Enfim, acreditamos que essa investigação pontual sobre a concepção 

freudiana dos sintomas – restrita apenas às conferências introdutórias dedicadas ao tema 

– foi bastante satisfatória. Através dela viemos a compreender os pressupostos básicos 

da psicanálise freudiana referentes ao assunto: antes de tudo, que os sintomas 

neuróticos, ao contrário do que concebia a psiquiatria da época, possuem um sentido e 

este pode ser interpretado, com base nas experiências prévias do paciente; e em segundo 

lugar, que existe uma relação estreita entre os sintomas neuróticos e as fantasias 

inconscientes do sujeito44, na medida em que estas se originam na sexualidade infantil e 

ganham força na vida adulta através das frustrações da realidade que fazem aumentar as 

exigências da libido. Além disso, através dessa investigação pudemos nos deparar com 

um número muito grande de conceitos fundamentais da teoria freudiana, o que nos 

ajudou a obter uma compreensão melhor deles. Assim, pensamos ter sido esse passo 

necessário, pois nos servirá de base em nossas investigações ulteriores acerca das 

relações entre sexualidade e cultura. No entanto, antes de concluirmos, é necessário que 

façamos algumas considerações. 

 

                                                           
44 Essa relação entre sintoma e fantasia é examinada detalhadamente por Jacques-Alain Miller 
em 1983 no seu ciclo de quatro conferências intitulado “Duas Dimensões Clínicas: sintoma e 
fantasia”. 
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Haja vista o que foi dito anteriormente, temos então que o fator 

determinante no processo de formação dos sintomas neuróticos é o fator quantitativo, na 

medida em que é este que dá início ao conflito. Freud (1917d/1996d2, p. 375-376) nos 

diz que as disposições inatas e outros fatores determinantes ao conflito podem estar 

presentes por muito tempo, mas este somente terá início quando as fantasias 

inconscientes atingirem determinado grau de investimento. Sendo assim, é lícito 

concluir que será a intensidade da repressão – ou melhor, o nível das exigências feitas 

pela realidade – o causador da neurose, o que fará aumentar os níveis de excitação 

presentes no aparelho psíquico demandando necessidade de descarga através da 

regressão, instaurando o sintoma. Ou seja, quanto maior forem as restrições culturais à 

sexualidade maior será a produção sintomática dos indivíduos45. Tendo em vista que 

nem todos os sujeitos têm a capacidade de sublimação46 necessária para suportar as 

fortes restrições feitas pela cultura aos seus impulsos sexuais, muitos se tornam 

neuróticos. Em suma, nem todos os indivíduos de uma mesma cultura se tornam 

neuróticos, mas os fatores determinantes na produção de uma neurose envolvem não 

somente as contingências da vida de cada sujeito, como também o contexto social no 

qual ele está inserido – o que abarca sua família, instituições que o moldaram, e os 

valores de sua sociedade. 

 

Com relação a isto, é importante apontar que nas conferências Freud não dá 

tanta ênfase ao mecanismo da “repressão”, de modo que este termo aparece apenas 

algumas poucas vezes. Em contrapartida, a “frustração da realidade” é um elemento 

sempre presente, o que nos leva a concluir que a relevância do papel da cultura na 

clínica é assim ressaltado por Freud. Desse modo, num sintoma não está implicado 

apenas um problema individual que remete à história particular de um sujeito e suas 

inibições. Sendo assim, tendo em vista as frustrações da realidade, o mundo da fantasia 

se apresenta para o neurótico como um expediente gratificante, do qual ele terá 

dificuldade de abrir mão pois lhe traz uma série incontável de benefícios47. Em suma, 

                                                           
45 Trabalharemos mais detalhadamente esse ponto de vista quando analisarmos o texto sobre 
“Moral Sexual Civilizada” (1908), mais adiante. 
 
46 Trataremos mais detalhadamente da sublimação no Cap. III. 
 
47 Isso é particularmente claro no caso da histeria de conversão, se levarmos em consideração 
que na época de Freud as exigências feitas à sexualidade da mulher eram muito maiores do que 
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essas considerações a respeito do aspecto social da clínica psicanalítica abrem um 

caminho até para se poder pensar de forma crítica, por exemplo, o modelo social de 

família burguesa centralizado no casamento e seus impactos na produção de 

subjetividades.  

 

Afinal, para os nossos propósitos, será necessário estabelecermos agora uma 

investigação aprofundada sobre a concepção freudiana de sexualidade. Para isso nos 

utilizaremos de alguns textos centrais da primeira tópica freudiana. Enquanto a 

concepção de cultura ou civilização para Freud seria aquela partilhada de modo 

convencional48, sua concepção de sexualidade foi uma invenção própria. Com efeito, 

suas ideias referentes à cultura se relacionam quase sempre ao conflito entre as 

exigências pulsionais individuais e os interesses coletivos. Portanto, sem uma definição 

precisa dessa noção de sexualidade, não poderemos nos situar de forma clara em nosso 

objetivo de evidenciar as relações entre sexualidade e cultura no primeiro momento da 

obra de Freud. 

 

CAPÍTULO II – A CONCEPÇÃO FREUDIANA DE SEXUALIDADE 

 

Os primórdios: estímulos endógenos e excitação nervosa 

 

Gostaríamos de começar nossa investigação sobre a concepção de 

sexualidade a partir do texto “Projeto Para uma Psicologia Científica”, de 1895, 

manuscrito não publicado por Freud. Nele encontramos a ideia de sexualidade através 

de alusão explícita e implícita ao problema da pulsão – o que não deixa de se relacionar 

com o problema mais específico da pulsão sexual. Contudo, antes de começarmos nossa 

investigação desse texto, convém levarmos em consideração o fato de que se trata de 

um esboço, apenas publicado postumamente (em 1950). Portanto, encontramos no 

Projeto muitos pontos relevantes para o tema da sexualidade, embora não possamos nos 

                                                                                                                                                                          

aquelas feitas aos homens Na verdade, ao menos no nordeste brasileiro esse ainda é o estado de 
coisas, embora em grau não tão  elevado. 
 
48 Isto é, enquanto significando uma aglomeração de seres humanos vivendo em comunidade, e 
aplicando uma série de técnicas manuais para obtenção dos meios de subsistência, através do 
acúmulo de conhecimento transmitido através das gerações pela linguagem escrita e falada. 
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esquecer que, de uma forma geral, a maior parte do texto consiste em especulação, e no 

lançamento de novas hipóteses. Com efeito, o Projeto é um tanto confuso, e nos 

confronta até mesmo com ideias contraditórias. 

 

 Esse texto, escrito eminentemente num linguajar neurológico, como o 

próprio nome evidencia, visa estabelecer as bases teóricas de uma psicologia que possa 

ser considerada ciência natural, e que irá trabalhar com os mesmos fundamentos de 

outras ciências naturais, como a fisiologia, a química, e física. Sendo assim, grande 

parte do texto se propõe a explicar o fundamento material de funções psíquicas – como 

a consciência, a memória, pensamento, sonhos, etc. Tenta-se atingir isso a partir das 

descobertas da histologia do sistema nervoso da época [anos 1890], ao se conceber os 

neurônios como partículas materiais da mente (FREUD, 1895c/1996f1, p. 347-350). 

Assim, para Freud é como se estes elementos de algum modo materializassem o 

psiquismo. 

  

Nota-se que essa abordagem permite que se atribua ao conhecimento um 

estatuto de cientificidade, pois a possibilidade de materialização do psíquico por essas  

partículas preenche as exigências do empirismo. Além disso, essa materialização 

satisfaz a necessidade de quantificação, ou medida, já que a aplicação da matemática era 

um imperativo categórico para as ciências naturais da época (ASSOUN, 1983, p. 165-

170). Desse modo, com esse referencial os processos psíquicos podem ser 

quantitativamente determinados, medidos no tempo e submetidos às leis gerais da 

mecânica. 

 

Dentro dessa perspectiva materialista e dinâmica que Freud (1895c/1996f1, 

p. 368-369) descreverá o que ele chama de “mola mestra” do mecanismo psíquico. 

Segundo ele, os estímulos endógenos são produzidos de forma contínua a partir das 

células do corpo, e devido a um processo denominado de soma, esses estímulos que 

inicialmente são muito pequenos se acumulam. Quando eles obtêm quantidade 

suficiente se tornam capazes de romperem as resistências das barreiras de contato que 

separam o núcleo do sistema psíquico do interior do corpo. Por essa razão que esses 

estímulos apenas atuam de forma intermitente na psique, e necessitam atingir 

determinado nível até se transformarem em estímulos psíquicos. Mas a partir do 

momento que esses estímulos endógenos ultrapassam certo limite, daí em diante o 
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sistema psíquico fica sujeito a ação deles, e cada aumento das quantidades endógenas de 

excitação é sentida como um aumento do nível de excitação psíquica. 

 

Esse processo de soma ou somação só é possível pois, segundo Freud, a 

resistência das barreiras de contato no sistema psíquico diminuem a intensidade de cada 

estímulo. Além disso, o aparelho psíquico se encontra em estreita vinculação com as 

vias endógenas de condução da excitação. Como falta um escudo protetor contra 

estímulos voltado para o interior (como os aparelhos de terminações nervosas, que 

separam e atenuam o impacto produzido pela enorme força dos estímulos externos sobre 

os órgãos sensoriais) o sistema psíquico fica constantemente entregue às fontes de 

excitação internas. “Se é assim, porém, ψ [o sistema psíquico, ou sistema de neurônios 

impermeáveis] está exposto, sem proteção, às Qs provenientes dessa direção, e nesse 

fato se assenta a mola mestra do mecanismo psíquico” (FREUD, 1895c/1996f1, p. 369).  

 

É nesse contexto que encontramos no Projeto uma referência explícita ao 

conceito49 de pulsão sexual. Quando os estímulos endógenos se acumulam [por soma] e 

ultrapassam a resistência das barreiras de contato do sistema ψ, daí temos que: “Aqui, ψ 

está à mercê de Q [quantidade de excitação], e é assim que surge no interior do sistema 

o impulso que sustenta toda a atividade psíquica. Conhecemos essa força como vontade 

– o derivado das pulsões” (FREUD, 1895c/1996f1, p. 370). 

 

De acordo com o que foi exposto, podemos claramente situar essa 

concepção freudiana de sexualidade como biológica. Parece mesmo aí que a pulsão 

sexual é aquilo que impulsiona o psiquismo a trabalhar, que exige uma determinada 

medida do psíquico “em decorrência de sua ligação com o corpo”. Outro fato digno de 

nota é a distinção freudiana entre vontade e pulsão. A vontade é retratada como um 

“derivado” das pulsões, como se essas fossem primárias, ou como se fossem as fontes 

da vontade. A partir disso, talvez possamos conceber o que Freud chama de “vontade” 

como um estado no qual a excitação endógena já foi elaborada psiquicamente50, ou seja, 

                                                           
49 Acreditamos que aí no Projeto já podemos encontrar uma conceituação freudiana de pulsão, e 
não uma mera referência ao termo pulsão – isto é, enquanto palavra convencional na linguagem 
popular alemã. Segundo o editor inglês, James Strachey, a palavra usada é trieb, usada 
raramente nos primeiros trabalhos de Freud. 
 
50 Essa ideia de vontade parece próxima da noção freudiana de desejo. Ver n25, acima. 
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inserida num Ego enquanto universo preestabelecido de investimentos objetais 

(representações-representantes da pulsão). De qualquer modo, a referência à vontade 

ressalta ainda mais o caráter biológico da concepção freudiana. Pois enquanto a vontade 

parece estar associada à racionalidade e intencionalidade subjetivas51, a pulsão sexual, 

em oposição, representa a impessoalidade de uma excitação somática que exige 

descarga, seja de qualquer forma. Portanto, o conceito de pulsão sexual aparece no 

Projeto como uma força objetiva que move o sujeito. 

 

Ademais, além dessa referência explícita à pulsão no Projeto, encontramos 

por todo o texto referência implícita a ela contida na ideia de “estímulos endógenos”. 

Esses, segundo o editor James Strachey, são na teoria freudiana “os precursores das 

pulsões”52 (FREUD, 1895c/1996f1, p. 349).  

 

Com efeito, de acordo com Freud (1895c/1996f1, p. 348-349), o fato de o 

organismo humano ser complexo faz com que o seu sistema nervoso receba estímulos 

provenientes de seu próprio interior – os estímulos endógenos –, e não apenas aqueles 

provenientes do mundo exterior. Esses estímulos endógenos, como já mencionamos, se 

originam nas células do corpo, e assim como os estímulos externos precisam ser 

descarregados, embora o mecanismo de fuga não lhes seja de alguma serventia. São 

esses estímulos internos que criam “as grandes necessidades da vida”: como a fome, 

necessidade de oxigenação e de satisfação sexual. 

 

Embora possamos formar uma ideia acerca do que Freud considera como  

pulsão sexual nesse período inicial, a partir dessas considerações no Projeto sobre os 

estímulos endógenos53, acreditamos que o melhor esclarecimento sobre esse tema se 

                                                           
51 Esse termo vontade, segundo Osmyr, foi extraído por Freud do vocabulário de Schopenhauer 
(1995, p. 132). 
 
52 Assim, o que caracteriza a pulsão é o fato dela ser constante, ao passo que os estímulos 
externos são intermitentes: “Por pulsão, podemos entender, a princípio, apenas o representante 
psíquico de uma fonte endossomática de estimulação que flui continuamente” (FREUD, 
1905/1996j, p. 159). Nos Três Ensaios Freud irá relacionar a especificidade das pulsões sexuais 
às suas respectivas zonas erógenas, que constituem processos excitatórios em algum órgão que 
atuam como fonte da pulsão. 
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encontra nos Estudos Sobre a Histeria (1895). Acresce ainda que essa explicação nos é 

fornecida por Breuer, e não por Freud54. 

 

De acordo com as considerações teóricas de Breuer aos Estudos Sobre a 

Histeria (FREUD, 1895b/1996e1, p. 207-213), é plausível supor que os fenômenos 

histéricos não são todos “ideogênicos”, isto é, determinados ou causados por ideias ou 

representações inconscientes. Entretanto, esse era o fato novo que o tratamento catártico 

havia mostrado a ele e a Freud: que os sintomas da histeria possuíam uma etiologia 

psíquica. Embora feito essa observação, Breuer não estava pronto a generalizar os 

resultados de suas pesquisas.  

 

Através de alguns argumentos – como a respeito das alucinações histéricas 

de dor, e até mesmo no caso do enrubescer normal por vergonha – Breuer mostra que a 

generalização da determinação psíquica dos fenômenos histéricos não é algo tão 

simples. Afinal de contas, segundo ele, não é possível que as “alucinações de dor” que 

ocorrem na histeria possam ser atribuídas unicamente a ideias ou representações55. Essa 

impossibilidade se aplica às alucinações sensoriais e ainda mais às alucinações de dor, 

pois nem mesmo nos sonhos ocorrem sensações de dor a menos que uma sensação real 

de dor esteja presente (FREUD, 1895b/1996e1, p. 210-211). Assim, a excitação 

“retrogressiva” que parte da memória até o aparelho perceptivo e que forma as 

“reproduções” não é fácil de ser atingida, muito menos no caso da dor. Esse fato é 

independente da intensidade das lembranças de dor. Portanto, “uma vez que as 

alucinações de dor surgem com tanta facilidade na histeria, devemos pressupor uma 

                                                                                                                                                                          
53 Pois esses estímulos endógenos podem ser relacionados à excitação sexual somática, e 
portanto à pulsão sexual. No entanto, como veremos no próximo tópico, posteriormente a 
concepção freudiana sobre a sexualidade se estende largamente, e ultrapassa em larga medida a 
concepção de excitação somática apresentada no Projeto.  
 
54 Na obra de Freud podemos encontrar diversas referências à importância que as ideias de 
Breuer exerceram na formação da teoria psicanalítica. Em especial, a distinção entre os 
“processos psíquicos primário e secundário”, derivada da noção de energia nervosa “livre” e 
“ligada” – que possui um papel tão relevante para a “bruxa” metapsicologia – foi explicitamente 
atribuída por Freud como uma herança da influência das ideias de Breuer. Cf.,  FREUD, 1920, 
p. 158. 
 
55 Isto é, sem nenhuma excitação do aparelho perceptivo. Ver citação na p. 12, acima. 
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excitabilidade anormal do aparelho relacionado com as sensações de dor” (FREUD, 

1895b/1996e1, p. 211). 

 

Contudo, como já mostramos anteriormente, Breuer situava a idiossincrasia 

ou “predisposição” à histeria nessa “alteração patológica fundamental”, que consistiria 

naquilo que ele atribui com o termo vago de “excitabilidade anormal do sistema 

nervoso”. Ele afirma ainda que: “Até que ponto essa excitabilidade é de origem psíquica 

é uma outra questão” (FREUD, 1895b/1996e1, p. 212).  

 

A partir disso, podemos concluir que os sintomas histéricos não são 

causados meramente por “representações”, como se fossem manifestações de processos 

puramente psíquicos. Verificou-se também que eles não são determinados por 

degenerações neuropáticas. A ideia de Breuer de “excitabilidade nervosa anormal” 

remete então os sintomas histéricos a uma espécie materialidade que não é de ordem 

anatômica. Assim, o sintoma é “real”, embora não seja “visível”, no sentido comum da 

palavra. 

 

No decorrer de suas considerações teóricas, Breuer desenvolve argumentos 

que lhe permitem sustentar a hipótese de uma “excitação tônica intracerebral”56, que flui 

através das vias de condução do sistema nervoso. Segundo ele (FREUD, 1895b/1996e1, 

p. 214-215), o sistema nervoso central apresenta duas condições extremas de 

funcionamento: o estado do sono sem sonhos e a consciência de vigília. Como nada se 

pode dizer a respeito do sono sem sonhos, ele tece algumas palavras sobre a condição 

fronteiriça do sono com sonhos. Nesse estado, observa-se que a vontade não é capaz de 

ativar os músculos e que portanto não se realizam movimentos voluntários. Além disso, 

os estímulos sensoriais até podem ser percebidos, mas nunca “apercebidos” – isto é, 

percebidos de forma consciente. Acresce que no estado de sono os vínculos ou ligações 

estabelecidos entre as representações são desconexos, de modo que o processo psíquico 

que tem ensejo no sono parece confuso, irracional, e contraditório. Em contraparte, no 

estado consciente de vigília o cérebro funciona como uma unidade, e mostra todo seu 

potencial através de conexões totais entre uma representação e o restante do conteúdo 

presente na consciência. 

                                                           
56 O termo “tônus”, na fisiologia, diz respeito à “excitabilidade do sistema nervoso”. 
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Logo, já que Breuer entende  que a capacidade de condução de um sistema é 

facilitada pela quantidade de excitação nele operante, conclui que deve haver na 

consciência de vigília um estado de coisas no qual as vias internas de condução se 

encontram em “excitação tônica”. A diminuição desta excitação seria aquilo que 

estabelece o estado de sono. Dessa forma, Breuer (FREUD, 1895b/1996e1, p. 215) 

afirma que nosso sistema nervoso funciona tal como um sistema elétrico ramificado, e 

não como um fio telefônico. Pois o fio telefônico fica eletricamente excitado apenas no 

momento que tem de funcionar, enquanto que o sistema elétrico – tal como uma rede de 

iluminação – precisa de uma tensão constante, para que possa funcionar através do 

simples contato.  

 

Através dessa analogia com um sistema elétrico, Breuer apresenta sua 

hipótese da excitação tônica ou “tensão nervosa” que se acha presente de forma 

constante57 nas vias de condução do cérebro. Essa corrente energética está presente 

mesmo quando o indivíduo se encontra em repouso, mas acordado58. Essa reserva 

energética talvez seja necessária para a manutenção da vida59. Assim, de acordo com 

Breuer, devemos presumir a existência de um estado quiescente da excitação nervosa 

(isto é, parada ou ligada). Essa quantia de energia quiescente seria uma espécie de 

“reservatório único”, formado a partir da energia potencial presente na substância 

química de cada célula isolada. 

 

A partir daí, Breuer desenvolve uma série de argumentos em favor de sua 

hipótese. Segundo ele (FREUD, 1895b/1996e1, p. 216), uma prova da existência dessa 

excitação tônica poderia ser encontrada no fato de que estar simplesmente acordado, 

sem fazer nada, é cansativo e produz a necessidade de dormir60. Com efeito, sabemos 

                                                           
57 De forma estática (parada) ou dinâmica (em fluxo). 
 
58 Na verdade, podemos sem dificuldade observar que até mesmo dormir demais pode ser 
cansativo, como se a atividade onírica também exigisse um certo dispêndio de energia.  
 
59 No Projeto, Freud afirma que o sistema nervoso “precisa tolerar a manutenção de um acúmulo 
de Qn’ [energia nervosa] suficiente para satisfazer as exigências de uma ação específica” 
(FREUD, 1895c/1996f1, p. 349). 
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como os mais prejudiciais efeitos às funções psicológicas podem ser causados pela falta 

de sono. Por conseguinte, podemos concluir que a excitação tônica do estado de vigília 

requer um dispêndio de energia, necessário devido à manutenção da excitação contida. 

 

Além disso, podemos facilmente observar que o estado de intensa 

expectativa, denominado “ansiedade”, pode ser muito desgastante. A linguagem comum 

se refere a esse estado como um “estado de tensão”, no qual a pessoa “fica tensa” (como 

no caso de uma pessoa na escuridão da floresta, ou na espera em um setor de urgência 

médica). Podemos entender isso como se o cérebro estivesse “preparado para a ação”, 

ou “ligado”, para o que possa ocorrer.  

 

Ainda por cima, uma característica dessa excitação é que ela pode ser 

distribuída de maneira não-uniforme, variável, e só pode ser aplicada dentro de certos 

limites. Por conta disso, verificamos que o trabalho físico diurno afeta nosso trabalho 

intelectual noturno, e que não somos capazes de realizar grandes esforços físicos e 

raciocínios complexos ao mesmo tempo. Da mesma forma, não podemos focar nossa 

atenção em vários campos sensoriais, e, segundo Breuer, “no orgasmo sexual o 

pensamento é quase inteiramente extinto” (FREUD, 1895b/1996e1, p. 221). Esses fatos 

são uma prova de que nosso sistema nervoso opera com uma soma de excitação 

mensurável, e que esta pode ser deslocada, aumentada ou reduzida. 

 

Um outro argumento usado por Breuer é extraído do estado do sono 

(FREUD, 1895b/1996e1, p. 217). De acordo com o autor, se não for levada em 

consideração a hipótese da excitação tônica, o fenômeno do despertar espontâneo 

permanece um enigma – isto é, o fato de um sujeito acordar sem a influência de 

qualquer estímulo externo significativo, na total quietude e escuridão. Esse fenômeno é 

uma prova que o acúmulo de energia nervosa se trata de uma função vital – ou seja, 

necessária para realizar as demais exigências da vida. Segundo Freud (1895c/1996f1, p. 

388-389), as pessoas adormecem com facilidade “post coenam et coitum” [depois da 

refeição e da cópula], indicando que a precondição do sono é a diminuição da carga de 

                                                                                                                                                                          
60 Achamos difícil de imaginar um estado no qual o corpo não realize nenhum trabalho sequer. 
O corpo pode até mesmo estar em repouso, mas a atividade de pensamento continua em  
funcionamento – senão de modo consciente, ao menos inconsciente. Talvez a extinção completa 
do pensamento seja impossível, até mesmo para os monges budistas. 
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excitação presente no sistema psíquico, “que torna supérflua a função secundária [de 

armazenamento]”. Assim, o estado de relaxamento promovido pela satisfação pulsional 

leva ao estado de sono, tornado possível pela redução da tensão interna. Em seguida, 

durante o sono, quando determinado nível de tensão é atingido, o excedente de energia 

nervosa é descarregado pelas vias de condução, permite a facilitação e assim a excitação 

própria ao estado de vigília é estabelecida. Portanto, podemos afirmar que a força que 

sustenta a vida psíquica provém da energia das pulsões, ao passo que o despertar dos 

adultos depende tão somente de fontes internas. 

 

Tendo estabelecido as coisas até este ponto, Breuer vai mais longe e nos 

apresenta a característica mais importante dessa excitação endógena: “a tendência a 

manter-se constante”. Segundo ele, assim como o aumento da excitação durante o 

estado de sono leva ao despertar, também o aumento dessa excitação na fase de vigília 

traz consequências:  

 

“Quando o cérebro em vigília ficou quiescente por um tempo considerável, 
[...] surgem uma necessidade e um impulso para a atividade. A quiescência 
motora prolongada gera necessidade de movimento (compare-se o correr 
sem objetivo, de um lado para outro, de um animal enjaulado), e quando essa 
necessidade não pode ser atendida instaura-se uma sensação aflitiva. A falta 
de estímulos sensoriais, a escuridão e o silêncio total tornam-se uma tortura61; 
o repouso mental e a falta de percepções, ideias e atividade associativa 
produzem o tormento de tédio. Essas sensações de desprazer correspondem 
a uma ‘excitação’, a um aumento da excitação intracerebral normal” 
(FREUD, 1895b/1996e1, p. 217-218, grifo nosso) 

 

Portanto, após o nível de excitação próprio ao estado de vigília haver se 

estabelecido, haverá uma liberação da energia nervosa pelo organismo mesmo em 

estado de repouso. Quando essa energia não é empregada funcionalmente, a excitação 

aumenta (fator quantitativo) e disso decorre uma sensação (qualitativa) de desprazer na 

consciência. De acordo com Breuer, isso ocorre sempre que uma das necessidades do 

organismo deixa de encontrar satisfação – como no caso da pulsão sexual. Então ele 

conclui que: “a eliminação dessa excitação excedente é uma das necessidades do 

organismo. E aqui deparamos pela primeira vez com o fato de que existe no organismo 

uma ‘tendência a manter constante a excitação intracerebral’ (Freud)” (FREUD, 

                                                           
61 Nessas indicações vemos uma confirmação do ditado popular segundo o qual “cabeça vazia é 
oficina do demônio”, que associa a ausência de atividade à doença mental. 
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1895b/1996e1, p. 218)62. Além disso, Breuer apresenta alguns “métodos” de descarga 

dessas tensões excessivas, haja vista que o excedente de excitação causa um incômodo e 

um impulso para erradicá-lo – como as ações motoras “sem finalidade”, ou no andar a 

esmo. 

 

Na seção “B” de suas considerações teóricas, Breuer trata das causas 

fisiológicas e endógenas do aumento da excitação tônica. Afirma (FREUD, 

1895b/1996e1, p. 220) que as principais causas desse aumento são fornecidas pelas 

“necessidades e pulsões fisiológicas do organismo”, como “a necessidade de oxigênio, o 

anseio intenso de alimentos e a sede”. Esse aumento decorreria portanto de alterações 

químicas nas células individuais devido à carência de substâncias. Ainda por cima, 

Breuer afirma que “A pulsão sexual é sem dúvida a fonte mais poderosa de acúmulos 

sistemáticos de excitação (e, por conseguinte, de neuroses)” (FREUD, 1895b/1996e1, p. 

221). 

 

 A partir dessas considerações, podemos entender então que a sexualidade 

ou “vida sexual” dos seres humanos é a expressão de uma força que tem uma fonte 

biológica, pautada sobre um código impresso no próprio corpo da espécie (genética). 

Essa pulsão sexual, portanto, seria correlativa ao que nos animais encontramos 

“programado” sob a forma do instinto, enquanto conjunto estereotipado de 

comportamentos. Por conseguinte, a excitação nervosa, de forma geral, seria aquilo que 

estaria na base de todas as pulsões numa forma indiferenciada, isto é, qualitativamente 

indistinguível, atuando apenas enquanto força ou quantidade. No entanto, ao se ligar a 

órgãos específicos do corpo – as fontes, como no caso das zonas erógenas – essa energia 

indiferenciada toma a forma das diferentes “pulsões”. Desse modo, a estimulação do 

aparelho digestivo ocasiona a “fome”; a necessidade de satisfação genital pela excitação 

das membranas dos órgãos sexuais estaria, por sua vez, na origem do apetite ou desejo 

                                                           
62 Nessa passagem, vemos que Breuer atribui a Freud a hipótese da tendência à constância 
nervosa. A respeito disso, Assoun (1983,  p. 174) afirma que: “Desde 1892, numa carta a 
Breuer, [Freud] faz alusão a uma ‘regra de constância das somas de excitação’, que ele 
apresenta significativamente como ‘a primeira de suas teorias comuns’. De fato, essa é a base do 
programa comum da energética entre Freud e Breuer”. Em seguida, Assoun informa que a 
origem desse princípio comum aos autores está em Fechner – no “princípio de estabilidade 
psicofísico” (p. 176). 
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sexual; e a ausência de oxigênio nas células causa falta de ar e assim ativa o aparelho 

motor responsável pelo exercício dos pulmões, além de outras fontes de excitação.  

 

Em seguida, na seção “C” do texto, Breuer comenta sobre a relação dos 

afetos com a excitação somática, ao mostrar que a descarga dos afetos constitui um 

meio de reestabelecer o equilíbrio da excitação, através de sua redução. Assim, Breuer 

discute como essa redução proporciona alívio, e como os afetos geralmente se 

expressam através de descargas motoras e endócrinas. No entanto, Breuer alega que 

quando os afetos não encontram expressão – isto é, quando não dispõem de nenhum 

meio de descarga – a excitação intracerebral aumenta seu nível. Nas pessoas normais 

essa excitação é eliminada aos poucos, “Mas em algumas, aparecem reações anormais. 

Forma-se uma ‘expressão anormal dos afetos’” (FREUD, 1895b/1996e1, p. 223). Logo, 

aqueles que sofrem de histeria devem ser incluídos nessa minoria. 

 

Em consequência disso, tendo em vista que os sintomas histéricos dão 

expressão a afetos provocados por experiências emocionalmente fortes, Breuer 

apresenta sua ideia de sintoma como “curto-circuito” (FREUD, 1895b/1996e1, 219). 

Essa concepção estabelece que a alta tensão de uma rede elétrica pode irromper ou 

causar danos nos pontos fracos do sistema. Do mesmo modo, a excitação somática – 

tornada livre ou flutuante – tem o mesmo papel na histeria, ao ser descarregada em 

alguma parte do corpo, formando o sintoma histérico. 

 

Enfim, por último gostaríamos de tecer algumas considerações a respeito 

dessa teoria de Breuer sobre a excitação tônica. Parece-nos, antes de tudo, que essa ideia 

de excitação somática possui a característica de “força constante”. Pois enquanto as 

necessidades fisiológicas podem ser temporariamente satisfeitas, essa excitação nervosa 

permanece sempre constante, seja em maior ou menor grau. Apesar de Breuer afirmar 

que a principal causa do aumento dessa excitação serem “as pulsões ou necessidades 

fisiológicas”, temos que um organismo “satisfeito” permanece ainda “insatisfeito”. A 

ideia de excitação tônica parece abranger a vitalidade orgânica como um todo. Assim, 

além da satisfação das necessidades resta um “querer mais”, de modo que uma 

concepção biológica de “prazer” ou “satisfação” humana não pode ser reduzida às 

necessidades fisiológicas. Para além de toda satisfação fisiológica permanece algo que 

continua insatisfeito.  
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Portanto, a hipótese da excitação tônica, e de sua forma excedente, nos faz 

concluir que os objetos de satisfação livram os sujeitos do mal-estar e do sofrimento 

mental. Podemos tomar de empréstimo aqui as palavras do poeta citadas por Freud: 

“Foi a doença que causou meu ímpeto para a criação; e criando pude ficar são, e criar 

foi que me salvou” (FREUD, 1914/2004a, p. 106). 

 

No entanto, antes de finalizarmos, tendo em vista o que foi exposto até 

agora, convém fazer alguns apontamentos importantes sobre o próprio processo de 

formação do conceito de sexualidade. Por que nesse momento pré-psicanalítico ele 

precisava ser descrito de modo tão científico, medicalizado – isto é, reduzido de modo 

tão radical à uma materialidade? Por que era preciso se falar, por exemplo, em 

“estímulos endógenos” ou “excitabilidade anormal do aparelho psíquico”, ao invés de 

simplesmente “desejo” sexual? Não se trata nesse caso de mero capricho com os termos. 

 

 Antes de tudo, essa escolha representa a aderência feita por Freud a um 

referencial epistemológico específico. De acordo com Assoun (1983, p. 53-54), Freud 

tomou o partido do movimento fisicalista alemão que foi bastante forte na segunda 

metade do século XIX. No cenário beligerante construído em torno do debate entre as 

naturwissenchaften e as geisteswissenschaften – as ciências naturais e as ciências do 

espírito – Freud optou pelo referencial teórico materialista-reducionista, podendo com 

isso ser considerado adepto do monismo – para ele, já que o homem faz parte da 

natureza, então também estaria sujeito às leis naturais. Assim, os principais expoentes 

desse movimento fisicalista alemão eram também os principais referenciais teóricos de 

Freud (Helmholtz, Brücke, Du Bois-Reymond e Fechner). Segundo Assoun, o 

movimento fisicalista, baseado num ponto de vista dinâmico, não poderia ser melhor 

descrito do que juramento feito por Brücke e Du Bois-Reymond. De acordo com essa 

perspectiva teórica, só existiriam forças, manifestações materiais ou físico-químicas (em 

virtude da equivalência força-matéria):  

 

“Brücke e eu [Du Bois-Reymond] nos comprometeremos a impor esta 
verdade, a saber, que somente as forças físicas e químicas, com exclusão de 
qualquer outra, agem no organismo. Nos casos que não podem ser 
explicados, no momento, por essas forças, devemos nos empenhar em 
descobrir o modo específico ou a fonte de sua ação, utilizando o método 
físico-matemático, ou então postular a existência de outras forças, 
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equivalentes em dignidade, às forças físico-químicas inerentes à matéria, 
redutíveis à força de atração e repulsão” (apud ASSOUN, p. 53-54) 

 

Assim, podemos compreender um pouco melhor, com isso, os fundamentos 

da própria noção freudiana de sexualidade que está começando a se desenvolver nesses 

primeiros escritos que analisamos. A pulsão ou excitação sexual é aí sobretudo 

entendida no sentido de uma “força”, que tem suas origens na química orgânica (células 

do corpo) e que impele os seres humanos a realizarem ações que possam levar à sua 

satisfação. 

 

Tendo em vista as considerações teóricas do Projeto e de Breuer nos 

Estudos Sobre a Histeria, podemos então conceber a sexualidade como a expressão, 

possível sob diversas formas63, dessa energia pulsional à disposição de cada indivíduo, 

em decorrência de sua materialidade radical – isto é, em virtude de sua ligação 

indissolúvel com o real de um corpo. No entanto, será necessário nos debruçarmos 

agora sobre os “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” (1905), na medida em que 

esse é um texto voltado exclusivamente ao problema da sexualidade, e por ser um texto 

fundamental da obra de Freud. Nele esperamos encontrar os pressupostos básicos da 

concepção freudiana de sexualidade. 

 

Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade (1905) 

 

Nos “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” (FREUD, 1905/1996j)64 

Freud fez sua mais importante contribuição ao conhecimento da pulsão65 sexual. Nossa 

                                                           
63 O que Freud irá chamar mais tarde de fluidez ou plasticidade libidinal. Falaremos a respeito 
disso mais a fundo quando examinarmos o problema da sublimação. 
 
64 De agora em diante, apenas Três Ensaios. 
 
65 Em todo o texto dos Três Ensaios da Standart Edition Brasileira o vocábulo que se nos 
apresenta é sempre o de “pulsão”, e nunca o de “instinto”, o que nos causa surpresa. 
Acreditamos que isto se deve ao fato da coleção ter sido realizada por vários tradutores, o que 
deixa margem a diferentes tipos de tradução. Nos textos das Conferências Introdutórias, por 
exemplo, percebemos uma série muito grande de erros ortográficos, frases desconexas e frases 
com sentido ambíguo – e quem sabe talvez, também uma série de erros de tradução. No texto 
das Cinco Lições, como outros, tudo parece se encaixar perfeitamente. De qualquer forma, 
tomaremos isso como um indício do acerto de nosso posicionamento no início deste trabalho: a 
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expectativa com o texto é a de que ele nos permita responder à pergunta do que seria a 

sexualidade para Freud. Como o texto é dividido em três ensaios, também iremos 

dividir a análise dele a partir de cada ensaio, tomando-o separadamente dos demais no 

intuito de nos localizarmos melhor, fazendo isso de forma sucessiva. 

 

Antes de tudo, convém salientar que os Três Ensaios é talvez o texto de 

Freud que mais tenha sofrido acréscimos e modificações ao longo do tempo. Contudo, 

apesar dessa circunstância não deixa de ser um texto claro e coerente, livre de 

contradições – os pontos de vista contraditórios são suficientemente esclarecidos pelas 

notas de rodapé. Sendo publicado pela primeira vez em 1905, teve várias reedições, e 

em cada uma delas Freud não deixou de acrescentar algo de novo à obra – a segunda 

edição foi publicada em 1909, a terceira em 1914 e a quarta em 1920. Sendo assim, 

apesar de ser um texto relativamente do início da obra de Freud, ele não deixa de ser 

bastante complexo e teoricamente avançado, na medida em que recebe a influência de 

quase trinta anos de trabalho da psicanálise. No texto encontram-se notas e acréscimos 

principalmente do período de 1915 – ano em que são publicados a maioria dos artigos 

metapsicológicos – e de 1924, uma época na qual Freud já estava sob a influência da 

hipótese da pulsão de morte e do modelo de aparelho psíquico da segunda tópica. Esse 

fato não deixa de ter uma certa relevância para o nosso trabalho, na medida em que 

deixa entreve que a segunda tópica não torna obsoleta primeira. Se Freud foi se 

remetendo constantemente de volta ao texto é porque o trabalho original jamais perdeu 

seu valor em consequência dos novos avanços. Tal como a Interpretação dos Sonhos os 

Três Ensaios é uma obra certamente revolucionária, ao passo que trouxe ao mundo 

científico de forma altamente sistemática uma concepção de sexualidade inteiramente 

nova. Assim, tenhamos em mente, ao empreendermos a tarefa de examinar os Três 

Ensaios, que apesar da data de sua publicação não se trata de um texto incipiente. Além 

de sua originalidade essencial, as notas e acréscimos posteriores fizeram com ele um 

trabalho de rejuvenescimento. O vejamos então como um velho boxeador, cuja 

habilidade ainda não perdeu a capacidade de nos nocautear.66 

                                                                                                                                                                          

saber, o de não se ater às questões de tradução, e utilizar os termos de forma livre e 
indiscriminada. 
 
66 Quando for necessário, nós indicaremos as datas a que se referem as passagens extraídas do 
texto. 



58 

 

 

Portanto, de acordo com o estabelecido, começaremos a partir do primeiro 

ensaio. Este ensaio se destina quase que exclusivamente a tecer considerações a respeito 

do problema trazido pelas “aberrações sexuais” – ou perversões – ao conhecimento 

comum da pulsão sexual. Todavia, cabe estabelecer de antemão qual era o referencial 

teórico que Freud tinha em mãos quando aborda esse problema das aberrações sexuais. 

Uma lista extensa de autores com os quais ele dialoga – Krafft-Ebing, Moll, Moebius, 

Havelock Ellis, Schrenck-Notzing, Löwenfeld, Eulenburg, Eugen Steinach, I. Bloch e 

Hoche, Magnus Hirschfeld, Lipschütz, Wilhelm Fliess, E. Gley, Taruffi, Neugebauer, 

Lydston, Kiernan, Chevalier, entre outros – não poderia nos oferecer uma imagem mais 

clara do campo discursivo em questão. Esses autores pertenciam sobretudo à grande 

área da ciência natural – de cunho positivista – e eram representantes das seguintes 

áreas: psiquiatria, biologia, sexologia, clínica médica geral, neurologia, etc.67 Assim, de 

acordo com o campo científico em questão, não é de se surpreender com os termos 

utilizados por Freud e com algumas opiniões traçadas por ele no decorrer do primeiro 

ensaio. Tendo em vista o fato de que as principais fontes de que ele dispunha na época 

para pensar o tema da sexualidade eram as supracitadas, podemos inocentá-lo de adotar 

pontos de vista que hoje parecem ultrapassados, absurdos e preconceituosos – como 

aquele que inclui a homossexualidade no campo das perversões68. Antes de tudo, o 

próprio trabalho de Freud teve um papel na superação desses preconceitos, na medida 

em que se serviu das referências do saber psiquiátrico-médico da época não tanto para 

reforçá-las, e sim para fazer uma crítica delas. De fato, o texto de Freud se apresenta 

como uma verdadeira subversão da psicopatologia médica, ao assumir um tom de 

heroísmo crítico contra um discurso científico moralista, atuando em defesa de uma 

série de indivíduos que, em virtude de suas inclinações sexuais, eram considerados 

degenerados irrecuperáveis. Portanto, Freud se utiliza do discurso científico para se 

referir a um amplo número de práticas sexuais como perversões, não como se com isso 

estivesse concordando com tal designação, mas antes para mostrar, ao contrário, que tal 

denominação é injustificada na grande maioria dos casos. Com efeito, a novidade da 

concepção psicanalítica de sexualidade consiste justamente em se opor a esse saber 

                                                           
67 Esse levantamento dos autores citados foi feito através de pesquisa em internet, embora não 
tenhamos conseguido encontrar a ocupação de todos eles.  
 
68 Muitas críticas foram feitas à psicanálise por conta disso. 
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médico da época, ao estreitar as fronteiras entre o normal e o patológico – o que nos 

leva a crer que aquele saber foi essencial para a psicanálise, ao exercer sobre ela um 

papel negativo69. Assim, tendo esclarecido o campo em que Freud estava envolvido, 

podemos nos voltar agora para o conteúdo do ensaio. 

 

Convém assinalar que o objetivo de Freud no primeiro ensaio é antes de 

tudo determinar o que é da ordem da perversão – no sentido patológico do termo, 

enquanto desvio grave da norma70 – e o que consistiria apenas numa mera variação da 

pulsão sexual. Portanto, para isso é necessário estabelecer uma definição precisa de 

perversão e uma descrição das condutas perversas, assim como conjecturar sobre os 

possíveis fatores determinantes dos objetos e alvos sexuais anormais – isto é, fornecer 

uma explicação de suas causas.  

 

Com relação à definição de perversão de Freud, o que seria perversão para 

ele, podemos ter uma noção clara a respeito disso a partir de algumas considerações 

feitas por ele no texto. Nessas considerações já podemos ver uma posição diferente em 

relação àquela do saber médico, na medida em que restringe a denominação de 

perversão somente a algumas práticas sexuais, e mesmo assim quando praticadas com 

exclusividade – isto é, quando substituem o alvo sexual normal por completo. No 

momento em que estas práticas são apenas alvos sexuais temporários e substitutos – 

decorrentes de fatores externos ou internos que impedem de ser atingido o alvo sexual 

normal – ou apenas sejam atos preliminares, que teriam a finalidade de aumentar a 

tensão sexual para então poder ser descarregada na relação sexual normal, elas já não 

podem, segundo Freud, ser consideradas como perversas. Assim, para ele perversão 

consiste essencialmente numa forma exclusiva ou predominante de adquirir gozo 

através de uma prática sexual que desvia em larga escala daquilo que é considerado 

como normal: 

 

 “Na maioria dos casos podemos encontrar o caráter patológico da perversão, 
não no conteúdo do novo alvo sexual, mas em sua relação com a 
normalidade. Quando a perversão não se apresenta ao lado do alvo e do 

                                                           
69 Cf. BIRMAN, 2000, p. 109-130. 
 
70 Logo, compreende-se aqui por vida sexual “normal” a união genital entre pessoas 
heterossexuais, com ou sem finalidade de reprodução. 
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objeto sexuais normais, nos casos em que a situação é propícia a promovê-la 
e há circunstâncias desfavoráveis impedindo a normalidade, mas antes 
suplanta e substitui o normal em todas as circunstâncias, ou seja quando há 
nela as características de exclusividade e fixação, então nos vemos 
autorizados, na maioria das vezes, a julgá-la como um sintoma patológico” 
(FREUD, 1905/1996j, p. 152-153).  

 

No caso da definição do sadismo, por exemplo, temos que sua presença na 

vida sexual transita entre a simples atitude agressiva para com o objeto sexual, até a 

satisfação exclusiva de sujeitá-lo e impor maus tratos a ele. De acordo com Freud 

(1905/1996j, p. 150) somente este último caso mereceria o nome de perversão. Além 

disso, os indivíduos que abusam sexualmente de crianças também só podem ser 

considerados perversos se com isso substituírem completamente sua satisfação sexual 

normal (FREUD, 1905/1996j, p. 140-141). No entanto, esse estado de coisas nos leva a 

pensar. Pois, afinal, como definir de maneira assim tão precisa um comportamento 

patológico de uma mera atitude impensada, ou de um impulso? De todo modo, fica 

claro que em Freud a perversão traz a marca da exclusividade. 

 

Segundo Freud (1905/1996j, p. 128), a pulsão sexual seria, com efeito, uma 

necessidade biológica presente tanto no homem quanto nos animais, e enquanto a 

necessidade de nutrição se expressaria pela “fome”, a necessidade de satisfação da 

pulsão sexual poderia ser designada como “libido”71. Como mencionamos 

anteriormente, tanto o saber médico como a opinião popular da época de Freud 

consideravam como sexualidade normal apenas a união genital no coito heterossexual, 

que levaria à descarga da excitação sexual e à extinção temporária da pulsão sexual – de 

modo análogo ao que o ocorre com a satisfação da fome. De acordo com o senso 

comum, a pulsão sexual seria inexistente na infância e surgiria apenas na puberdade em 

decorrência do processo de maturação biológica. No entanto, Freud (1905/1996j, p. 

128) não vê razões para concordar com essas concepções do senso comum e do saber 

médico: “temos plena razão para ver nesses dados uma imagem infiel da realidade; 

olhando-os mais de perto, constata-se que estão repletos de erros, imprecisões e 

conclusões apressadas”. 

 
                                                           
71 Freud (1905/1996j, p. 128) afirma que na língua alemã a única palavra adequada para 
expressar isso seria “Lust”, que significaria prazer ou desejo, embora seja inapropriada por 
designar duas sensações: tanto a de necessidade sexual quanto a de satisfação. 
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Por conseguinte, como já mencionamos mais acima, toda essa concepção de 

sexualidade adotada pelo saber médico não deixava de ter uma conotação moral. O 

próprio título do ensaio – “As Aberrações Sexuais” – nos faz acreditar que a principal 

referência de Freud era o Levítico. Com efeito, nos parece que os alvos sexuais 

intermediários – as preliminares – eram entendidos como sendo algo de ordem afetiva, e 

não necessariamente sexual. Assim, estamos inclinados a considerar que o essencial da 

concepção freudiana de sexualidade é a expansão de uma definição do sexual, ao 

estendê-la a um plano aquém do genital. Em oposição a isso, a concepção de 

sexualidade do discurso científico era restrita e limitada. Por conta disso, se enxergava 

perversão por todo lugar. De fato, o próprio termo perversão advém do latim 

perversione, que significa inversão. Ora, se há uma inversão, um desvio, é porque existe 

uma “versão”, um padrão de normalidade, um caminho a ser seguido. Além disso, esse 

caminho parece ser indicado através da ordem das coisas, da biologia, pois seria aquele 

que é capaz de levar à procriação – um caminho portanto natural. Poderíamos ver nisso 

uma ponte para poder correlacionar o discurso científico ao controle demográfico – pois 

as indústrias não poderiam ficar sem mão de obra. De todo modo, as perversões nos 

remetem aos pecados contra naturam condenados pela Igreja. Quando o conceito de 

natureza (séc. XII) foi associado à vontade divina e ao bem, as leis naturais passaram a 

expressar as leis de Deus, fazendo do natural um paradigma de reflexão moral72. Assim, 

todo coito que não o natural, que não levasse à procriação, era considerado profano, e 

portanto perverso. Além disso, tendo em vista essas considerações, podemos reconhecer 

na classificação científica das perversões uma psicopatologia normativa – pois chegava 

até a incluir o sexo oral – , além de uma concepção ética de doença mental, tal como a 

que era presente na idade clássica, através da aproximação entre loucura e desrazão73. 

Com efeito, Freud rompe com essa concepção, quando diz que, mesmo no caso das 

perversões mais bizarras, dificilmente podemos ter certeza de que encontraremos 

doentes mentais: “pessoas cuja conduta é normal em outros aspectos colocam-se como 

doentes apenas no campo da vida sexual, sob o domínio da mais irrefreável de todas as 

pulsões” (FREUD, 1905/1996j, p. 152). 

 

                                                           
72 Cf. VAINFAS, 1992, p. 46.  
 
73 Quanto a isso, ver o livro sobre a História da Loucura, de Michel Foucault. Foi também essa 
concepção a elogiada por Rotterdam no seu livro sobre a loucura. 
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Após essas divagações, vamos voltar ao texto. Com efeito, podemos ver 

nele que a concepção freudiana permite estabelecer um vínculo entre a vida sexual 

normal e as perversões, pois “mesmo no processo sexual mais normal reconhecem-se os 

rudimentos daquilo que, se desenvolvido, levaria às aberrações descritas como 

perversões” (FREUD, 1905/1996j, p. 141). Esses elementos rudimentares estariam 

implícitos nos alvos sexuais preliminares, que por um lado trazem prazer em si mesmos, 

e por outro aumentam a tensão até que se alcance o alvo sexual principal. Assim, esses 

alvos sexuais intermediários permitem a Freud estabelecer uma classificação das 

perversões enquanto transgressões anatômicas – isto é, as partes do corpo utilizadas na 

prática sexual – ou demoras nas relações intermediárias com o objeto sexual – que 

poderiam vir a substituir o alvo sexual final por completo. 

 

Não iremos fornecer aqui uma descrição das condutas perversas que são 

examinadas por Freud, pois isto estaria além de nosso objetivo principal. No entanto, 

cabe apontar que ele cita as seguintes práticas: a inversão (homo erotismo), enquanto 

união sexual de duas pessoas do mesmo sexo; a relação sexual com crianças e 

animais74; fetichismo; utilização de partes do corpo que não pertencem ao aparelho 

sexual para obtenção de prazer (como a boca e o ânus); o simples contato com o objeto 

como alvo sexual intermediário e o par de opostos exibicionismo – voyeurismo e 

sadismo – masoquismo. Segundo Freud, o gérmen de todas essas práticas estaria 

contido na vida sexual normal. 

 

Tendo em vista que já fornecemos uma síntese da definição freudiana de 

perversão, será necessário agora estabelecer a explicação dada por Freud para as fontes 

das perversões. Logo de imediato ele rejeita com vigor a hipótese médica da 

degeneração por considerá-la abrangente demais, devido ao uso indiscriminado que se 

fazia em seu tempo a esse diagnóstico: “nem mesmo a mais primorosa conformação 

geral da função nervosa fica excluída da aplicabilidade do conceito de degeneração” 

(FREUD, 1905/1996j, p. 131). Além disso, para ele a concepção de degeneração era 

insuficiente para explicar os casos de perversão pois (1) ela poderia ser encontrada em 

pessoas que não possuem nenhum outro desvio grave da norma; (2) e pelo fato de que 

uma série de indivíduos que cometem atos perversos têm suas faculdades cognitivas 
                                                           
74 Posteriormente incluídas pela psiquiatria na categoria de parafilias, respectivamente pedofilia 
e zoofilia. 
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superiores em estado de integridade, e se destacam inclusive por possuírem um senso 

ético elevado (FREUD, 1905/1996j, p. 131-132).  

 

Além de rejeitar a hipótese da degeneração como injustificada, Freud 

também se coloca contra à afirmação de que a perversão seria causada por caracteres 

inatos, presentes na constituição biológica do indivíduo. Essa suposição se sustentava na 

ideia de que algumas perversões se deviam a um maior desenvolvimento de 

determinadas áreas do cérebro responsáveis pelo desempenho de certas funções 

(FREUD, 1905/1996j, p. 135). O argumento que Freud oferece em oposição a essa 

hipótese do caráter inato é o de que, em alguns casos, as perversões se restringem 

apenas a práticas ocasionais, que não esgotam totalmente a sexualidade do sujeito e se 

limitam a períodos específicos de sua vida – às vezes, relacionados com fatores externos 

que atuam como impedimentos de sua vida sexual normal. Portanto, como a 

constituição biológica não poderia ser alterada em razão de circunstâncias específicas, a 

hipótese do caráter inato da perversão é descartada por Freud. No entanto, nem por isso 

ele fica inclinado a adotar a posição contrária de que a perversão seria um caráter 

adquirido da pulsão sexual. A esse respeito, nos diz sobre a inversão que: “Nem a 

hipótese de que a inversão é inata, nem tampouco a conjectura alternativa de que é 

adquirida explicam sua natureza” (FREUD, 1905/1996j, p. 133). Assim, para Freud a 

explicação da perversão aponta para algo de outra ordem, para alguma coisa diferente: 

“numa grande quantidade de condições e num número surpreendentemente elevado de 

indivíduos, a índole e o valor do objeto sexual passam para segundo plano. O essencial 

na pulsão sexual é alguma outra coisa” (FREUD, 1905/1996j, p. 141). 

 

Em última instância, a ideia central desenvolvida por Freud ao longo do 

primeiro ensaio é a de que a origem do enigma da perversão sexual deveria ser buscada 

não do lado do objeto, e sim na natureza da própria pulsão sexual. Desse modo, 

teríamos que a própria pergunta sobre a origem das perversões estava sendo mal 

formulada. Não se trataria antes de saber qual era a motivação para esta ou aquela 

prática sexual, mas antes saber o porquê a pulsão sexual tão amplas variações. Assim, 

Freud argumenta que a pulsão sexual carece de um objeto determinado – 

preestabelecido pela natureza biológica – podendo então ser direcionada para um 

número muito amplo de metas. Além disso, a sexualidade não poderia ser restringida à 

satisfação genital, na medida em que uma série de práticas sexuais preliminares 
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consideradas normais, e que envolvem várias partes do corpo, são levadas à cabo com a 

finalidade da obtenção de prazer. Não existe, portanto, nada a priori que limitasse a 

pulsão sexual a certos objetos.75 A perversão, nesse sentido, também poderia ser 

entendida como a expressão da plasticidade inerente à pulsão sexual. Assim, através 

dela se exprime uma multiplicidade de formas, de versões diferentes. Por conseguinte, 

podemos extrair a lição de que a concepção de sexualidade que é esboçada por Freud no 

primeiro ensaio é muito mais abrangente do que aquela que era partilhada pelo discurso 

científico. Nesse sentido, expansão do campo da sexualidade, perversão e plasticidade 

(polimorfismo) são termos que poderiam ser conjugados em nosso objetivo de tentar 

fornecer uma definição do que seria a sexualidade para Freud nos Três Ensaios. 

Inclusive será esta a posição a ser aprofundada por Freud no segundo e terceiro ensaios 

da obra – ao definir a sexualidade infantil como poliforma, e ao mostrar, no terceiro 

ensaio, que a sexualidade adulta, tida como normal, passa necessariamente por um 

processo de desenvolvimento que consiste essencialmente na supressão das pulsões 

sexuais parciais. Logo, em Freud a perversão não está tão distante do que era 

considerado natural. 

 

Entretanto, caberia colocarmos aqui a seguinte pergunta: o que Freud 

chamaria de “normal” nos Três Ensaios? Digamos que ao romper com o paradigma de 

normalidade vigente Freud teria inventado um outro tipo de norma. Sendo assim, que 

tipo de norma seria esta? A partir do que vimos acima, ficou claro que há um 

deslocamento na discussão levada a cabo por Freud, ao transpor a ênfase de seu 

pensamento do objeto sexual para a natureza da pulsão sexual. Logo, parece-nos que 

sua teoria da sexualidade infantil76 – ou seja, da origem da sexualidade, antes das 

supressões da cultura entrarem em cena – aparece em defesa da “natureza” da pulsão 

sexual. Assim, em Freud está aberto o caminho para que a perversão passe de “desvio” 

a “natural”, ou normal, em oposição aos desvios produzidos pela norma social. Desse 

modo, teríamos uma passagem da norma baseada no objeto para uma “norma freudiana” 

baseada na natureza da pulsão. Aqui podemos introduzir uma mudança no raciocínio 

usual: o que caracterizaria uma doença ou perversão seria a fixação em algo que desvia 

da norma; então, do ponto de vista da natureza da pulsão, teríamos que o perverso não 

                                                           
75 Desse modo, talvez pudéssemos afirmar que a pulsão sexual seria perversa por natureza.  
 
76 Iremos tratar da sexualidade infantil quando analisarmos o segundo ensaio, adiante. 
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mais seria aquele que trocaria o objeto normal pelo desviante, mas sim todo aquele que 

não troca seu objeto desviante por aquele indicado socialmente – isso tendo em vista o 

polimorfismo da pulsão sexual infantil. Na verdade, se está correta nossa leitura da 

teoria freudiana, todo perverso seria aquele que estabelece uma fixação sexual em um 

objeto, seja ele qual for. Pois a “lei natural” da sexualidade infantil, anterior a qualquer 

conformação e à influência da educação, não se limita a um único alvo ou objeto. Por 

conseguinte, não sabemos se podemos falar de um padrão ou norma sexual em Freud, 

mas parece que essa questão toca de perto no problema da fixação e do polimorfismo 

infantil.77 

 

No entanto, não estamos com isso querendo afirmar que para Freud as 

perversões, no sentido patológico do termo, não existam. Estamos apenas querendo 

dizer que para ele estava sendo feito um uso indiscriminado do termo perversão. A esse 

respeito, ele afirma que “em muitas dessas perversões a qualidade do novo alvo sexual é 

de tal ordem que requer uma apreciação especial. Algumas delas afastam-se tanto do 

normal em seu conteúdo que não podemos deixar de declará-las patológicas” (FREUD, 

1905/1996j, p. 152). Este seria o caso quando, para que o alvo sexual seja atingido, a 

pulsão sexual tivesse que superar fortes resistências – como por exemplo nas práticas 

assombrosas de lamber excrementos e ter relação sexual com cadáveres.  

  

Segundo Freud, quanto maior é a presença de elementos anímicos na pulsão 

sexual – isto é, quanto mais presente nela for a participação do fator psíquico – tanto 

maior será a gravidade das perversões, ou pelo menos, mais estranhas elas parecerão a 

                                                           
77 De acordo com o dicionário de Laplanche e Pontalis (1992, p. 190), a fixação pode ser 
descrita como “O fato de a libido se ligar fortemente a pessoas ou imagos, de reproduzir 
determinado modo de satisfação [...] Podemos considerá-la, fora de qualquer referência 
genética, dentro do quadro da teoria freudiana do inconsciente, como designando o modo de 
inscrição de certos conteúdos representativos (experiências, imagos, fantasias) que persistem no 
inconsciente de forma inalterada e aos quais a pulsão permanece ligada”. Desse modo, temos a 
presença de dois elementos contrários no quadro da teoria da libido. De um lado, a plasticidade 
da libido e o polimorfismo da pulsão sexual, e de outro a fixação, que parece querer agarrar-se a 
um objeto particular. De qualquer forma, Freud está correto em pensar os dois termos, fixação e 
plasticidade, pois a criança muito pequena ainda não acumulou experiências suficientes para 
fixar-se a um tipo específico de objeto. Ela demonstra uma fluidez em suas escolhas objetais. 
Mesmo assim, embora haja uma tendência da libido a fixar-se nos objetos, isso não é o mesmo 
que dizer que o normal seria todos os adultos restringirem sua vida sexual a um objeto 
heterossexual. 
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nossos olhos.  Nos diz que: “Talvez justamente nas perversões mais abjetas é que 

devamos reconhecer a mais abundante participação psíquica na transformação da pulsão 

sexual” (FREUD, 1905/1996j, p. 153)78. Com relação a isso, Miller afirma que a própria 

plasticidade da pulsão sexual, tal como é observada na conduta humana, se deve a essa 

participação do fator psíquico ou simbólico: 

 

 “a pluralidade, a plasticidade, o proteísmo, a capacidade substitutiva das 
pulsões, seu deslocamento, sua ex-sistência traduzem a apreensão do 
simbólico. No fundo, isso é tudo, menos natural. E vê aí, como encarnadas na 
própria carne, no empuxo da carne, nas exigências desta, as propriedades da 
cadeia significante. Seria como o testemunho da carne significante. [...] Há 
uma espécie de fatos de desnaturação, só perceptíveis se implicarmos a 
presença, a incidência da cadeia simbólica no mais íntimo do organismo” 
(MILLER, 2005, p. 105) 

 

Além disso, para Miller a própria existência da cultura e da linguagem 

subverte a natureza da sexualidade humana, assim como os modos de produção da 

economia capitalista Assim, tanto perversão quanto capitalismo são fatos culturais, 

produtos da subversão da natureza (corpo e meio ambiente) pela humanidade79. 

 

No entanto, sabemos que até mesmo nos animais superiores as 

manifestações da pulsão (ou instinto) sexual não se restringem à cópula tendo a 

finalidade de reprodução – os cachorros, em particular, gostam muito de nossas pernas. 

Parece antes que a descarga da excitação sexual somática é o objetivo primário da 

pulsão, e que qualquer objeto que sirva a essa finalidade possa ser utilizado. 

 

Com efeito, de acordo com Freud (1905/1996j, p. 141, n1) – em nota 

acrescentada ao texto em 1910 – “A diferença mais marcante entre a vida amorosa da 

Antiguidade e a nossa decerto reside em que os antigos punham a ênfase na própria 

pulsão sexual, ao passo que nós a colocamos no objeto”. Portanto, como foi dito 

                                                           
78 Continua dizendo: “Eis aí a obra de um trabalho anímico ao qual não se pode negar, a 
despeito de seu resultado atroz, o valor de uma idealização da pulsão. [...] O mais nobre e o 
mais vil, por toda parte da sexualidade, aparecem na mais íntima dependência mútua” (FREUD, 
1905/1996j, p. 153). Podemos ver nessa participação do anímico a explicação para algumas 
atitudes bizarras levadas à cabo por indivíduos psicopatas – os chamados “requintes” de 
crueldade. 
 
79 Cf. MILLER, 1997, p. 303-328. 
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anteriormente, talvez seja esta inflexão de ponto de vista – que muda o foco da questão 

da perversão do objeto para a própria pulsão sexual – a característica mais essencial da 

concepção de sexualidade que é desenvolvida por Freud. Nesse sentido, ele afirma que: 

 

 “nos casos considerados anormais [...] há entre a pulsão sexual e o objeto 
apenas uma solda, que corríamos o risco de não ver em consequência da 
uniformidade do quadro geral, em que a pulsão parece trazer consigo o 
objeto. Assim, somos instruídos a afrouxar o vínculo que existe em nossos 
pensamentos entre a pulsão e o objeto” (FREUD, 1905/1996j, p. 140)80 

 

Portanto, o exame de Freud das perversões nos permite extrair as seguintes 

conclusões sobre a sua teoria da sexualidade: antes de tudo, essa teoria reflete um 

discurso sobre a diferença, na medida em que estende o conceito de sexualidade normal 

para além dos limites da natureza (reprodução pela união genital heterossexual), ao 

deslocar a ênfase do problema do objeto para a própria pulsão sexual81; nesse sentido, 

na teoria psicanalítica de Freud o objeto sexual passa a assumir um papel meramente 

secundário, ao passo que a sexualidade adquire a propriedade da plasticidade; além 

disso, percebe-se que há uma denúncia em sua teoria sexual do aspecto normativo do 

saber médico, ao efetuar um deslocamento implícito da pergunta “quais são as formas 

perversas da sexualidade?” feita pela medicina, para uma que questiona sobre a própria 

justeza do conceito de perversão. Com efeito, o posicionamento de Freud no primeiro 

ensaio sobre o problema da perversão pode ser suficientemente resumido na passagem a 

seguir: 

 

 “A experiência cotidiana mostrou que a maioria dessas transgressões, no 
mínimo as menos graves dentre elas, são um componente que raramente falta 
na vida sexual das pessoas sadias e que é por elas julgado como qualquer 
outra intimidade. [...] Em nenhuma pessoa sadia falta algum acréscimo ao 
alvo sexual normal que se possa chamar perverso, e essa universalidade 
basta, por si só, para mostrar quão imprópria é a utilização reprobatória da 
palavra perversão” (FREUD, 1905/1996j, p. 152) 

 

                                                           
80 No caso da relação sexual com animais, por exemplo, a pulsão sexual inclusive “ultrapassa a 
barreira da espécie”.  
 
81 Segundo Miller, “O conceito de sexualidade em Freud não está ao nível da natureza, não se 
trata de um instinto, pois se assim fosse não poderíamos compreender o Trieb [pulsão], obtendo 
satisfação através da cultura, sem Verdrängung [recalcamento]”. Cf. MILLER, 1997, p. 290. 
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Embora em nossa exposição do primeiro ensaio já tenhamos mencionado 

alguns pontos que serão examinados mais a fundo por Freud no seu segundo ensaio – 

como aquele referente às pulsões parciais – cabe agora fazermos também uma análise 

resumida desse ensaio, tendo em vista obter uma melhor compreensão da noção 

freudiana de sexualidade.  

 

O objetivo de Freud neste ensaio é demonstrar, através de uma série de 

argumentos baseados em observações de experiências com crianças, que existe uma 

atividade sexual mesmo nesse período da vida – ou seja, que além das manifestações da 

sexualidade adulta, podemos conceber a existência de uma sexualidade infantil. 

Segundo Freud os seres humanos vêm ao mundo dotados da pulsão sexual e exibem 

desde cedo certas manifestações que nos fazem ter certeza da existência dessa 

sexualidade, embora se expresse sob formas diferentes da sexualidade adulta. Portanto, 

a própria sexualidade adulta seria apenas o resultado do processo de desenvolvimento 

dessa sexualidade infantil, que tem características e atividades particulares. Assim, para 

Freud a sexualidade não “entraria” no indivíduo no período da puberdade, decorrente de 

um processo de maturação biológica, e sim, antes, estaria presente nele desde seu 

nascimento. No segundo dos Três Ensaios Freud fará uma demonstração dessa 

sexualidade infantil através de suas formas de manifestação. 

 

Inicialmente, Freud declara a escassez de referência ao tema das 

manifestações da sexualidade infantil na literatura especializada no assunto, sobretudo 

na psicologia do desenvolvimento infantil. Segundo ele (FREUD, 1905/1996j, p. 163-

164), a maior referência ao assunto pôde ser encontrada apenas no “contexto dos 

fenômenos degenerativos e como sinais de degeneração”, como se a manifestação da 

sexualidade na criança fosse um sinal de deficiência ou “depravação precoce”. Além 

disso, Freud afirma que essa negligência dos autores se deve em parte à sua própria 

educação infantil (aspecto moral do conhecimento científico) e em parte à amnésia 

infantil, que faz com que poucas pessoas se lembrem com nitidez fatos ocorrida em suas 

vidas antes dos seis ou oito anos de idade. Essa amnésia se deveria a uma barreira que 

impediria o acesso da consciência às memórias infantis (recalcamento) erigida por 

forças que atuam já desde a infância. 
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De acordo com Freud, a vida sexual da criança se torna acessível à 

observação por volta dos três ou quatro anos de idade, mas o recém-nascido já traz 

consigo os germes da pulsão sexual quando vem ao mundo. Entretanto, após um 

período de livre desenvolvimento, essa sexualidade infantil está fadada a retroceder e 

passa a se expressar de forma cada vez mais inibida. Esse período de supressão 

progressiva da pulsão sexual infantil foi denominado por Freud de “período de latência” 

ou de “adiamento”: “Neste, a produção de excitação sexual de modo algum é suspensa, 

mas continua e oferece uma provisão de energia que é empregada, em sua maior parte, 

para outras finalidades que não as sexuais” (FREUD, 1905/1996j, p. 219). Esse período 

de latência tem início a partir das mesmas forças que atuam posteriormente no sentido 

de inibir a evocação no adulto das lembranças de sua infância (o recalcamento). Estas 

forças são descritas por Freud (1905/1996j, p. 167) como: “o asco, o sentimento de 

vergonha, e as exigências dos ideais estéticos e morais”82. Essas forças, portanto, atuam 

como “diques”, no sentido de represarem o fluxo da energia libidinal, em maior ou 

menor grau, e em seguida desviando-a para outros caminhos. No entanto, Freud não 

atribui o surgimento desses diques à influência da educação, mostrando, ao contrário, 

que eles provavelmente se devem fatores orgânicos reproduzidos hereditariamente:  

 

“Nas crianças civilizadas, tem-se a impressão de que a construção desses 
diques é obra da educação, e certamente a educação tem muito a ver com 
isso. Na realidade, porém, esse desenvolvimento é organicamente 
condicionado e fixado pela hereditariedade, podendo produzir-se, no 
momento oportuno, sem nenhuma ajuda da educação” (FREUD, 1905/1996j, 
p. 167)83 

 

Ainda por cima, Freud descreve as forças que barram as manifestações das 

pulsões sexuais infantis como sendo as mais importantes aquisições culturais de uma 

pessoa. Com relação às barreiras contra a sexualidade infantil, ele nos diz que elas  “se 

construiriam na infância, à custa de grande parte das moções sexuais perversas e com a 

ajuda da educação”, como “forças destinadas a manter a pulsão sexual em certos rumos” 

                                                           
82 Em outra passagem, Freud também cita o “horror” e a “dor” como resistências que se 
levantam contra a pulsão sexual. 
 
83 Essa correlação entre restrição às possibilidades de satisfação sexual na infância e a 
filogenética será examinada por nós mais adiante – embora não estando de acordo com o ponto 
de vista vista orgânico – em conexão com a problemática da lei e da origem do sentimento de 
culpa desenvolvida por Freud em Totem e Tabu. 
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(FREUD, 1905/1996j, p. 219). Ao processo de reorientação das forças pulsionais 

sexuais da infância de metas exclusivamente sexuais para outro fins – mais estimados 

pela cultura – Freud dá o nome de sublimação. Desse modo, as principais realizações 

culturais dos homens se devem, mesmo que de forma indireta, à energia proveniente da 

pulsão sexual. Sendo assim, o próprio “período de latência” seria a manifestação de uma 

sublimação da pulsão sexual, de modo que cada indivíduo, para adentrar no campo do 

cultural, tem que abrir mão de determinada cota de satisfação sexual direta84. A razão 

pela qual essas moções sexuais infantis têm de ser sublimadas diz respeito à própria 

característica da sexualidade infantil, que é biologicamente imatura em si mesma – isto 

é, incapaz de reprodução – e pelo fato de ser dominada por pulsões parciais que têm 

origem em  determinadas zonas erógenas – ou seja, são perversas em si mesmas – e por 

isto não podem deixar de suscitar reações contrárias da parte do sujeito – o asco, a 

vergonha e a moral. 

 

Não obstante, Freud (1905/1996j, p. 168-169) afirma que a inibição da 

sexualidade infantil durante o período de latência não ocorre de forma completa, de 

modo que sempre se podem observar, em maior ou menor grau, manifestações de 

atividades sexuais pela criança mesmo antes dela chegar ao período da puberdade. 

Outras crianças, inclusive, conservam por toda a infância suas atividades sexuais, de 

forma contínua desde os seus três a quatro anos de idade até a fase da puberdade. 

Assim, o período de latência completo seria um “ideal da educação”, quase nunca 

possível de ser verificado empiricamente, na medida em que dificilmente toda parcela 

da pulsão sexual da criança poderá ser sublimada – utilizada pela escola, por exemplo. 

Portanto, Freud dá a entender que a expectativa dos adultos em relação à vida sexual 

infantil é muito exagerada, na medida em que estes exigem da criança uma supressão 

quase que total de sua satisfação sexual direta, como se esperassem da criança que ela se 

torne um ser desprovido de sexualidade. A inocência atribuída às crianças, seu aspecto 

angelical, sublime, pode ser associado portanto à essa expectativa dos adultos de que as 

crianças sejam isentas das demandas e manifestações da pulsão sexual. Além disso, 

Freud afirma que a atividade sexual na infância torna a criança “ineducável” e que a 

                                                           
84 Isso nos permite afirmar que em Freud a sublimação não é um mecanismo que se restringe 
aos artistas e aos cientistas de potencial elevado. Haja vista esse papel tão importante da 
sublimação para a formação do sujeito e para a cultura, destinamos um tópico isolado para 
examiná-la mais a fundo, no capítulo III.   
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“moralidade” seria justamente a força que se colocaria contra a pulsão sexual a serviço 

dos objetivos culturais:  

 

“os educadores portam-se como se compartilhassem nossas opiniões sobre a 
construção das forças defensivas morais à custa da sexualidade, [...] pois 
perseguem como “vícios” todas suas manifestações sexuais [da criança], 
mesmo que não possam fazer muita coisa contra elas” (FREUD, 1905/1996j, 
p. 168) 

 

Por conseguinte, fica perfeitamente claro nessa passagem que é a 

moralidade que se interpõe à livre expressão da sexualidade infantil, ao ser incutida na 

criança pelos responsáveis por sua educação – como pais, avós, tios, professores – 

sendo que não existiria a princípio – inicialmente, a criança é “sem vergonha”. Contudo, 

o interesse da psicanálise freudiana se volta precisamente para essas manifestações da 

sexualidade infantil que são rechaçadas pelos pedagogos, pela análise clínica de 

pacientes psiconeuróticos através do método associação livre, que lhes permitem reaver 

as lembranças esquecidas do período da infância. Segundo Freud, através do estudo da 

sexualidade infantil é que se pode obter algum conhecimento acerca da natureza da 

pulsão sexual. 

 

Em seguida, Freud (1905/1996j, p. 169-170) se detém sobre as próprias 

manifestações dessa sexualidade infantil, começando pela atividade do prazer de sugar 

da criança recém-nascida. Essa atividade, que pode persistir até a maturidade ou mesmo 

por toda a vida, consiste no prazer da sucção através do contato da mucosa bucal com 

algum objeto independente do fato que se tenha em vista a finalidade de satisfação da 

fome. Tendo em vista a contorção sexual do prazer de sugar, Freud afirma que é 

justamente esse fator que leva as pessoas a considerarem-no mais um dentre os “maus 

costumes” apresentados pelas crianças, como um hábito que dá muito trabalho para ser 

removido por aqueles que cuidam delas. Ainda por cima, Freud nos diz que muitos 

médicos levantaram-se contra essa concepção sexual do sugar infantil, um protesto que, 

segundo ele seria “baseado, sem dúvida, na confusão entre ‘sexual’ e ‘genital’”.  

 

No entanto, o reconhecimento psicanalítico do sugar infantil como prática 

sexual leva a Freud a questionar sobre uma possível característica geral da sexualidade 
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infantil. Com efeito, será através do estudo do sugar que os traços essenciais da 

sexualidade infantil poderão ser descobertos por Freud. 

 

Com relação à prática do sugar, Freud nos diz que ela é auto-erótica85, isto 

é, prescinde de um objeto para atingir o prazer sexual, ao obter a satisfação através do 

próprio corpo da criança. Esse estado de coisas é muito diferente do que ocorre com a 

pulsão de nutrição, que necessita invariavelmente de um objeto – seja o seio da mãe, no 

caso do lactente, ou um alimento qualquer no caso de um adulto – para que ocorra a 

cessação dos estímulos na fonte da qual emana a fome – nesse caso, do órgão digestivo. 

No entanto, a própria atividade sexual da sucção tem origem no prazer experimentado 

pela criança quando fora amamentada, o que lhe trouxe uma sensação prazerosa através 

da estimulação da mucosa dos lábios pelo fluxo de leite. Assim, no período de 

aleitamento os lábios da criança agem como se fossem zonas erógenas. Logo, Freud 

conclui que a as atividades da pulsão sexual são satisfeitas primeiramente apoiadas na 

satisfação das pulsões de autopreservação, para depois tornarem-se independentes delas. 

Com o nascimento dos dentes e a ingestão de alimentos sólidos pela criança, o prazer de 

sugar acaba perdendo sua finalidade estritamente nutricional e passa então a adquirir 

uma significação sexual86. Segundo Freud, será justamente o reforço dessa significação 

erógena da zona labial que levará a algumas crianças, quando se tornarem adultos, a 

praticarem certos “beijos perversos”, e caso essa pulsão de sugar seja recalcada, irá 

manifestar-se sob a forma do nojo pela comida e nos vômitos histéricos: “Por força da 

dupla finalidade da zona labial, o recalcamento se estende à pulsão de nutrição” 

(FREUD, 1905/1996j, p. 171-172). Assim, muitos distúrbios alimentares e disfunções 

da garganta são relacionados por Freud a esse caráter sexual, que posteriormente será 

ligado à satisfação da fome (zona oral) nos primeiros anos de vida da criança. 

 

Por conseguinte, através desse estudo da atividade infantil do sugar, Freud 

define as três características essenciais que permeiam todas as atividades das pulsões 

                                                           
85 Termo atribuído por Freud a Havelock Ellis, embora num sentido diferente do que é 
empregado pela psicanálise, que o designa como a ausência de relação com um objeto externo. 
 
86 Talvez possamos dizer que o ato de sugar o seio é meramente inato ou instintivo – enquanto 
herança filogenética da espécie humana – , ao passo que o sugar (outros objetos, como partes do 
corpo) seria um tipo de satisfação sexual que transcende os limites da sexualidade entendida 
num sentido estritamente biológico. 
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sexuais infantis, a saber: que toda manifestação sexual infantil tem origem em conexão 

com a satisfação de alguma função vital somática (pulsão de auto conservação); que 

toda atividade sexual infantil inicialmente dispensa qualquer objeto, ou seja, é auto-

erótica; e terceiro, que a meta sexual de uma atividade sexual infantil se relaciona com 

uma determinada zona erógena. 

 

Mais adiante, Freud descreve as características das zonas erógenas. Estas 

seriam partes da pele ou da mucosa que, quando estimuladas, fornecem sensações 

prazerosas de determinado tipo, facilitadas pelo caráter rítmico da estimulação. Além 

disso, embora existam no corpo certas zonas erógenas “predestinadas” – por razões 

neurofisiológicas – a desempenhar esse papel, todo o corpo humano, segundo Freud, 

apresenta uma erogeneidade em potencial, de modo que “qualquer outro ponto da pele 

ou da mucosa pode tomar a seu encargo as funções de uma zona erógena, devendo, 

portanto, ter certa aptidão para isso” (FREUD, 1905/1996j, p. 173). Esta observação nos 

torna mais clara a sintomatologia clínica da histeria, como a observamos no caso dos 

sintomas conversivos histéricos, analisados em nosso primeiro capítulo, acima. Nesses 

casos, o acúmulo de excitação sexual promovido pelo intenso recalque das histéricas 

fazia com que a tensão libidinal fosse descarregada ou deslocada em alguma parte do 

corpo às vezes muito distante daquela ocupada pelos órgãos genitais. Portanto, para 

Freud o corpo humano é um corpo erógeno, erotizado em toda a sua extensão, podendo 

então ser considerado como um corpo histeriforme, passível de ser investido 

libidinalmente em maior ou menor grau em suas mais variadas partes. Assim, de acordo 

com Freud, na histeria: 

 

“o recalcamento afeta sobretudo as zonas genitais propriamente ditas, e estas 
transmitem sua excitabilidade a outras zonas erógenas, de outro modo 
relegadas na vida adulta, que então se comportam exatamente como genitais. 
[...] qualquer outra parte do corpo pode ser provida da excitabilidade da 
genitália e alçada à condição de zona erógena” (FREUD, 1905/1996j, p. 173) 

 

Logo, a meta da pulsão sexual infantil consiste em obter satisfação ou prazer 

libidinal através de estimulação apropriada de determinada zona erógena. Por 

conseguinte, tendo em vista que a necessidade de satisfação sexual parte de uma 

estimulação ou tensão crescente em determinada zona erógena central ou periférica – 

que gera na maioria das vezes uma sensação de desprazer –  , a meta da pulsão sexual 
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infantil poderia ser melhor descrita como a tentativa de “substituir a sensação de 

estimulação na zona erógena pelo estímulo externo que a abolisse” (FREUD, 

1905/1996j, p. 174), causando então uma sensação de satisfação. Esse “estímulo 

externo” que levaria à satisfação sexual, geralmente consiste no contato manual 

efetuado pela criança: a masturbação.87 

 

Portanto, a estimulação manual que leva à satisfação sexual varia de acordo 

com a posição e a natureza das zonas erógenas. No caso da zona anal, que por conta de 

sua posição – próxima aos órgãos genitais – adquire uma importância erógena muito 

grande por toda a vida do indivíduo, os distúrbios intestinais da infância providenciam 

para que não faltem a essa zona estímulos intensos. Os catarros intestinais, assim como 

a encoprese, as hemorroidas e a retenção fecal dos adultos e crianças demonstram o 

papel determinante desempenhado pela zona retal na sintomatologia clínica de certos 

quadros neuróticos (FREUD, 1905/1996j, p. 175). Assim, o ato de defecar, segundo 

Freud, acompanha a produção de certo grau de prazer erógeno, e as crianças que 

retardam as funções intestinais – embora sem terem consciência desse propósito – são 

chamadas pelos educadores de malcriadas. Isso se deve ao fato de que a criança 

considera suas fezes como um produto do mais alto valor, de maneira que a massa fecal 

adquire para ela o sentido de “presente”88. De qualquer modo, a retenção fecal equivale 

como que a uma masturbação anal, e Freud alerta para o fato de que quase todo 

neurótico constrói para si rituais ou cerimoniais que envolvem o ato da defecação, que 

segundo ele – dada a maneira como esses rituais são mantidos em segredo – denunciam 

a significação erógena da zona anal. Além disso, Freud diz que não é nada raro que 

crianças mais velhas masturbem manualmente a zona anal através do auxílio de seu 

dedo. Ainda por cima, em uma nota acrescentada em 1920, partindo de um estudo de 

Lou Andreas-Salomé de 1916 sobre o erotismo anal, Freud afirma que “a proibição de 

extrair prazer da atividade anal e de seus produtos” é decisiva no desenvolvimento da 

criança. Segundo ele, nessa situação primeva a criança aprende pela primeira vez a 

                                                           
87 Freud não deixa de apontar a estranheza desse estado de coisas, que faz com que a cessação 
de um estímulo numa fonte seja levada à cabo através da ação de outro estímulo sobre ela. Isso 
se deve, sem dúvida, ao fato de que, nessa época, ele ainda se acha sob influência da hipótese da 
soberania do princípio de prazer. 
 
88 Essa observação foi acrescentada ao texto por Freud em 1915. Posteriormente, a significação 
das fezes será substituída dentro da ordem simbólica pela ideia de “bebê” e de “pênis”. 
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reagir com revolta ao meio externo hostil, que a ameaça em suas possibilidades 

irrestritas de satisfação. No entanto, as forças que levam ao recalcamento das pulsões 

excrementícias vencem, de modo que, daí em diante, toda atividade anal se associa com 

aquilo que há de mais grotesco, e que portanto deverá ser repudiada89. Assim, é exigido 

do indivíduo civilizado uma supressão muito grande de seu erotismo anal, o que se 

contradiz com a proximidade anatômica e a ligação funcional existente entre os órgãos 

genitais e a zona anal. 

 

 Já no caso da atividade sexual infantil que concerne à zona genital 

propriamente dita, temos que inicialmente está ligada à função excretora da micção. As 

principais fontes de estimulação dessa zona erógena se relacionam com os cuidados 

com o corpo da criança realizados pelos adultos – especialmente na lavagem – e com 

demais excitações acidentais (FREUD, 1905/1996j, p. 177). Esses cuidados fazem com 

que seja inevitável que se desperte precocemente a atividade sexual genital na infância, 

através da prática masturbatória por contato (fricção manual) exercido com a mão 

(meninos) ou pela união das coxas (meninas). Acresce ainda que Freud distingue três 

fases da masturbação infantil: sendo a primeira própria do período de latência, a 

segunda pertencente à breve florescência da atividade sexual por volta do quarto ano de 

vida da criança, e a terceira relacionada com a puberdade propriamente dita. Assim, na 

segunda fase da masturbação infantil a pulsão sexual do lactante que sofreu 

arrefecimento costuma reaparecer (com frequência antes do quarto ano) até que seja 

suprimida novamente, para posteriormente tornar a despertar apenas no período da 

puberdade. Segundo Freud, o surgimento da masturbação infantil nessa segunda fase é 

muito importante para o desenvolvimento do indivíduo, e deixa marcas indeléveis em 

sua memória inconsciente e nos traços de seu caráter. No caso de sobrevir uma neurose, 

a segunda fase dessa atividade sexual infantil trará contribuições importantes para a 

configuração da sintomatologia da doença. No entanto, Freud não deixa de salientar que 

as manifestações dessa masturbação genital infantil consistem num estorvo para aqueles 

que cuidam da criança e para os objetivos da cultura como um todo: “seu 

prosseguimento ininterrupto até a puberdade pode constituir o primeiro grande desvio 

do desenvolvimento a que se aspira para os seres humanos inseridos na cultura” 

(FREUD, 1905/1996j, p. 178). Portanto, parece haver aí na escrita de Freud um indício 

                                                           
89 O elevado ideal de limpeza da civilização Ocidental seria a expressão disso. 
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de que a formação de um ser humano cultural, civilizado, necessariamente implica 

numa restrição de sua possibilidade de satisfação sexual. Seria então correto supor que 

quanto maior for o nível de recalque da sexualidade exigido por uma cultura, mais 

elevadas serão as realizações culturais atingidas pelos membros dessa cultura? 

Deixaremos para responder essa pergunta em outra ocasião. 

 

Freud (1905/1996j, p. 178-179) também comenta o fato de que na primeira 

infância o aparelho sexual ainda não totalmente desenvolvido se relaciona com o 

aparelho urinário, de modo que os distúrbios urinários dessa época (como a enurese 

noturna) podem ser entendidos como manifestações da atividade sexual infantil. Ainda 

por cima, a masturbação genital infantil decorre de dois fatores: causas internas e 

contingências externas. As causas internas dizem respeito aos estímulos sexuais 

endógenos e as contingências externas, como já mencionado, na maioria das vezes se 

relacionam com a estimulação da parte de um adulto quando realiza os cuidados com a 

criança (sedução).90 Como na criança ainda não estão fortemente estabelecidas às 

resistências que se opõem às atividades da pulsão sexual com todos seus componentes, 

ela pode exercer livremente a sexualidade em toda sua extensão, denominada por Freud 

de “perversa polimorfa”. Assim, para Freud a disposição perversa polimorfa da 

sexualidade é a sua característica originária, estando presente em toda criança, de modo 

que a sexualidade adulta “normal” seria apenas uma forma atenuada da sexualidade 

infantil, restringida ao âmbito genital: “é impossível não reconhecer nessa tendência 

uniforme a toda sorte de perversões algo que é universalmente humano e originário” 

(FREUD, 1905/1996j, p. 180). 

 

Além disso, Freud afirma que apesar da pulsão sexual infantil ser 

eminentemente auto-erótica, algumas pulsões – como a pulsão do prazer de olhar e de 

exibir, e a pulsão de crueldade – que a princípio demonstram certa independência em 

relação às zonas erógenas e à atividade sexual infantil como um todo91, desde o início 

necessitam da presença de outras pessoas como objetos sexuais. Acresce que, segundo 

Freud “A crueldade é perfeitamente natural no caráter infantil, já que a trava que faz a 

                                                           
90 Embora esta não seja necessária para fazer irromper a atividade sexual da criança, também 
desempenha nela um forte papel. 
 
91 No entanto, mais tarde essas pulsões irão se relacionar com a atividade genital erógena. 
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pulsão de dominação deter-se ante a dor do outro – a capacidade de compadecer-se – 

tem um desenvolvimento relativamente tardio” (FREUD, 1905/1996j, p. 181). O 

impulso à crueldade tem origem no que Freud chama de “pulsão de dominação”, e 

apesar de sua independência não deixa de ser relacionado por ele como uma 

manifestação da vida sexual infantil do período pré-genital92. Assim, as crianças que se 

distinguem por sua crueldade também apresentam uma atividade sexual precoce intensa, 

e esse estado de coisas traz um risco de que “esse vínculo estabelecido na infância entre 

as pulsões cruéis e as erógenas torne-se depois indissolúvel na vida” (FREUD, 

1905/1996j, p. 182). Além disso, Freud comenta o fato de que o castigo corporal das 

crianças deveria ser evitado, pois ele estimula uma fixação erógena masoquista, e força 

a libido das crianças por vias colaterais indesejadas. 

 

Em suma, esse exame das manifestações da atividade sexual infantil no 

segundo dos Três Ensaios nos permitiu reconhecer algumas das ideias fundamentais que 

norteiam a concepção freudiana de sexualidade: (a) primeiro de tudo, que existe nas 

crianças algo próximo à vida sexual dos adultos que se pode chamar de “sexualidade 

infantil” – ou seja, que não é verdade que a pulsão sexual desperta no indivíduo 

somente no período da puberdade, e que a crença na suposta “inocência” das crianças se 

deve, antes, aos efeitos da educação e da amnésia infantil dos adultos em relação às suas 

experiências libidinais prematuras (recalcamento); (b) que inicialmente a pulsão sexual 

se apresenta subdividida em suas várias pulsões parciais93, que por sua vez são 

desvinculadas e inteiramente independentes entre si no seu objetivo de atingir o prazer, 

e (c) que essas várias pulsões sexuais componentes (perverso-polimorfas) são 

experimentadas a princípio em conexão com as pulsões de auto conservação (teoria do 

apoio); (d) e por último, que a sexualidade infantil é essencialmente auto-erótica, isto é, 

prescinde de qualquer objeto alheio, pois se satisfaz no próprio corpo da criança – ao 

contrário da pulsão de nutrição, que demanda necessariamente um objeto como 

alimento. Logo, através do estudo da sexualidade infantil nos deparamos com o fato de 

que a concepção freudiana de sexualidade não restringe a vida sexual ao terreno da  

                                                           
92 Com efeito, Freud (1905/1996j, p. 185) menciona que as crianças de tenra idade, quando têm 
a oportunidade de presenciarem um ato sexual, não são capazes de concebê-lo de outra forma 
que não num sentido sádico. Para elas o ato sexual envolve necessariamente uma relação de 
subjugação, de contenda.  
 
93 No período que Freud denominou como “organização pré-genital”. 
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genitalidade, sendo esta apenas um dos seus vários aspectos – embora desempenhe nela, 

por razões fisiológicas, um papel muito importante. 

 

No terceiro ensaio, Freud irá tratar das transformações da sexualidade na 

passagem da infância para a puberdade. A respeito disso, temos que as principais 

modificações que levam da sexualidade infantil para a configuração normal definitiva – 

entendida como a união genital entre parceiros heterossexuais – estão relacionadas com 

o objeto e o alvo sexual. Desse modo, ao passo que a pulsão sexual infantil era 

eminentemente auto-erótica, no período da puberdade ela elege um objeto por 

excelência, que irá a partir de então ser investido com uma parcela considerável das 

energias libidinais à disposição do indivíduo. Além disso, a escolha desse objeto, 

segundo Freud, não é feita tão somente de modo fortuito. Essa escolha é predeterminada 

pelas satisfações prazerosas experimentadas pelo sujeito ainda na tenra infância. De 

acordo com Freud, a escolha objetal é guiada pela “inclinação sexual da criança pelos 

pais e por outras pessoas que cuidam dela, e que, desviada dessas pessoas pela barreira 

do incesto erigida nesse meio tempo, orienta-se para outras pessoas que se assemelhem 

a elas” (FREUD, 1905/1996j, p. 221). Portanto, os objetos de interesse sexual do 

indivíduo adulto nada mais são que reedições de antigos objetos de amor do seu 

passado, ou seja, não passam de tentativas de “reaver” objetos perdidos, na medida em 

que na infância as pulsões de autopreservação também serviam de suporte para a 

produção de sensações eróticas. Logo, para a psicanálise a escolha objetal na puberdade 

não é obra do acaso, já que os objetos de amor desse período se mostram claramente 

como representantes de antigos objetos perdidos. 

 

Com relação ao alvo da pulsão sexual na puberdade, se na infância ela partia 

de pulsões parciais independentes umas das outras, relacionadas com suas respectivas 

zonas erógenas, e buscavam obtenção de prazer em seus alvos com certa exclusividade, 

agora todas as pulsões convergem para um único alvo sexual, ao passo que as zonas 

erógenas irão submeter-se ao primado da zona genital94. De fato, a excitação 

                                                           
94 Com o primado da genitalidade, são atribuídas funções muito diferentes aos sexos do homem 
e da mulher, e com isso o desenvolvimento sexual dos dois vem a divergir muito. Isso leva 
Freud (1905/1996j, p. 196) a afirmar que desenvolvimento sexual “da mulher representa até 
mesmo uma espécie de involução”. A conduta passiva esperada de uma mulher pela sociedade 
será investigada por nós quando abordarmos o problema da “Moral Sexual Civilizada”. 
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proveniente das zonas erógenas vai agir apenas no sentido de aumentar a tensão sexual 

geral, e irá exigir então a descarga (prazer maior) dos produtos sexuais pelos órgãos 

genitais: “todas são usadas para proporcionar, mediante sua estimulação apropriada, um 

certo aumento do prazer; este leva a um acréscimo de tensão que, por sua vez, tem de 

produzir a energia motora necessária para levar a cabo o ato sexual” (FREUD, 

1905/1996j, p. 199). Esse prazer promovido pelas zonas erógenas é chamado por Freud 

de pré-prazer, em oposição ao prazer final do orgasmo. Nesse sentido, as perversões, 

em oposição à sexualidade “normal” dos adultos, seriam portanto falhas ou desvios 

nesse processo de “objetalização/genitalização” da sexualidade infantil: “Todas as 

perturbações patológicas da vida sexual devem ser consideradas, justificadamente, 

como inibições do desenvolvimento”95 (FREUD, 1905/1996j, p. 196-197).  

 

Logo, escolha objetal e primazia genital são as principais modificações 

sofridas pela sexualidade infantil na puberdade  descritas por Freud. No entanto, 

gostaríamos de lembrar o que foi dito mais acima, a saber, que as pulsões sexuais são 

experimentadas na infância apoiadas nas pulsões de auto conservação, e que, de modo 

geral, além das zonas erógenas principais, Freud aponta que toda a superfície do corpo 

atua em maior ou menor grau, como uma fonte de sensação sexual prazerosa se 

estimulada corretamente96. Esses fatos só poderão ser compreendidos mais claramente 

em seguida, quando dermos o próximo passo. Veremos então o quanto a noção 

freudiana de sexualidade será aprimorada através do conceito de narcisismo. 

 

Afinal, a problemática central exposta no terceiro ensaio aponta as relações 

entre o aumento da tensão sexual com a chegada da puberdade – que em razão da 

maturação biológica leva à produção das substâncias sexuais97 – e as repressões que 

                                                           
95 Quando ocorre uma fixação infantil muito forte numa atividade relacionada com uma zona 
erógena específica orientada para obtenção de prazer, então haverá na puberdade uma 
dificuldade para se atingir o alvo sexual “normal” (FREUD, 1905/1996j, p. 200-201). 
 
96 “A excitação de outra zona erógena, por exemplo, a da mão que é tocada, o efeito é o mesmo: 
uma sensação de prazer” (FREUD, 1905/1996j, p. 198, grifos nossos). 
 
97 Como a fecundação depende da emissão do sêmen do homem, que é produzido de forma 
constante, e da recepção deste pelo órgão sexual da mulher (papel passivo do óvulo), por 
questões químicas Freud supõe que as exigências da pulsão sexual no homem são maiores do 
que na mulher. 
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foram levantadas pela educação sobre a sexualidade na infância. Assim, na puberdade a 

tensão sexual vai receber fortes contribuições de dois fatores, que farão aumentar em 

grande medida sua intensidade, e portanto sua demanda de satisfação. Tendo em vista a 

influência desses fatores, o resultado só pode ser um dos dois: a neurose, ou a 

sexualidade “normal” insatisfatória.  

 

Podemos efetuar uma síntese dos pontos de vista desenvolvidos nesse tópico 

da seguinte maneira. Levando em consideração a inversão operada por Freud na 

abordagem do tema da sexualidade – ao efetuar a passagem da ênfase na questão do 

objeto sexual para o problema da natureza da pulsão sexual em si –, então temos que 

seria o problema do objeto quem nos conduziria a uma norma fixa: ao sexo oposto, a 

reprodução, o casamento, etc. Pois o que estivesse fora disso seria um desvio (crime ou 

doença). Já o problema da natureza da pulsão, ao contrário, supõe que não há norma 

fixa – parte-se da perverso-polimorfia infantil –  mas que há fixação, pontos que tendem 

a ser repetidos a partir das primeiras experiências de satisfação. 

 

Logo, tomando em conjunto as ideias desenvolvidas por Freud nos Três 

Ensaios – a aproximação das perversões à conduta sexual normal, a essência perversa-

polimorfa da sexualidade infantil, a tensão sexual da puberdade e o recalque das pulsões 

parciais – temos que seria absurdo concordarmos com qualquer tipo de padronização 

cultural da vida sexual humana. Como foi visto, a concepção freudiana de sexualidade 

corresponde a uma extensão desse conceito, ao enxergar a sexualidade em suas variadas 

formas, o que contradiz qualquer forma de normatização que limite a sexualidade a 

objetos e alvos específicos. No entanto, na época de Freud havia uma normatização 

desse tipo, que consistia na relação sexual legítima do casamento. Mas antes de 

passarmos ao estudo das relações entre sexualidade e cultura, iremos acompanhar a 

seguir o desenvolvimento da noção de sexualidade a partir da introdução do conceito de 

narcisismo na teoria freudiana. 

 

O desenvolvimento do conceito: o narcisismo 

 

A introdução do conceito de narcisismo na teoria freudiana teve um impacto 

muito grande na concepção de sexualidade da primeira tópica. Esse conceito foi 

apresentado pela primeira vez no artigo de Freud “À Guisa de Introdução ao 
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Narcisismo”, de 1914, e é nele que iremos agora nos deter. Talvez esse texto tenha sido 

o que trouxe maior aperfeiçoamento à concepção freudiana de sexualidade até ser 

publicado o “Além do Princípio de Prazer” (1920), pois nele Freud irá questionar o 

valor empírico de sua primeira teoria dualista das pulsões. Veremos que, nesse ponto da 

teorização psicanalítica, o sexual vai começar a ser estendido à categoria mais 

abrangente de força vital, a partir do estreitamento dos laços entre aquilo que Freud 

chamou de pulsões de auto conservação ou do Eu e pulsões sexuais. 

 

Em suma, o essencial aos nossos propósitos se encontra logo na primeira 

sessão do artigo, onde Freud vai apresentar a fonte da qual o conceito foi extraído  e sua 

definição de narcisismo, assim como as razões pelas quais este não fora reconhecido 

anteriormente e as dificuldades trazidas com a sua elaboração. 

 

Antes de tudo, Freud define o narcisismo como sendo não necessariamente 

uma perversão, “mas o complemento libidinal do egoísmo próprio da pulsão de auto 

conservação, egoísmo que, em certa medida, corretamente pressupomos estar presente 

em todos os seres vivos” (FREUD, 1914/2004a, p. 97, grifo nosso). Ao tentar 

compreender esta frase, vemos que se trata de inserir um elemento sexual naquilo que 

são tão somente funções fisiológicas necessárias à satisfação de necessidades para 

manutenção da vida, do organismo individual, afastadas de qualquer significado sexual 

– como a fome, a sede, as necessidades excretórias e de oxigenação, etc. Assim, Freud 

parece dizer que a cada função fisiológica se soma certa cota de energia sexual, e que o 

narcisismo que se manifesta sexualmente na clínica como masturbação, também deve 

ser relacionado ao egoísmo biológico – afinal de contas, o sujeito habita um corpo, 

assim como todo animal, e precisa tomar conta dele para não sofrer consequências. É 

porquê cada ser vivo está vinculado a seu corpo e só pode sentir o seu corpo que a ideia 

de narcisismo é pensada, até como limite à possibilidade da empatia – por mais que 

possamos nos angustiar com o sofrimento do outro (como quer o masoquista, ou o 

melancólico) jamais podemos sentir a dor física do outro.  

 

Logo, o conceito de narcisismo freudiano tem um contorno biológico. Ao 

ser aproximado da ideia de egoísmo, podemos entendê-lo como centralização ou 

investimento libidinal no próprio Eu. Por se tratar da libido, então o narcisismo envolve 

uma energia sexual que está sempre presente em toda função biológica de cada ser vivo. 
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Ademais, a referência negativa à perversão na definição acima se deve ao fato de que o 

termo narcisismo foi extraído por Freud da psicopatologia clínica. Este foi cunhado por 

P. Näcke e referia-se a um traço de um quadro de perversão. Assim, vemos que mais 

uma vez – como nos Três Ensaios – o que Freud faz é estreitar os laços entre o 

patológico e a normalidade, ao ver no narcisismo não uma perversão, mas uma 

característica não só comum a todo indivíduo, mas a qualquer ser vivo. 

 

Portanto, tendo em vista a referência de Freud à biologia, temos que o 

narcisismo está presente no indivíduo desde seu nascimento, sendo considerado por 

Freud como uma diferenciação do autoerotismo infantil a partir do desenvolvimento do 

Eu: “Assim, chegamos à conclusão de que originalmente o Eu é investido de libido e de 

que uma parte dessa libido é depois repassada aos objetos; contudo, essencialmente, a 

libido permanece retida no Eu” 98. Freud chama essa libido narcísica original de 

narcisismo primário, e aquela que retorna ao Eu depois de investida no objeto de 

narcisismo secundário. Com essa afirmação de Freud, podemos entender que o 

processo de constituição do narcisismo, ou melhor, de delimitação de uma libido 

narcísica, não ocorre de forma abrupta: trata-se antes de um processo gradual.  No mais, 

vemos que narcisismo é outro nome dado por Freud à libido, à medida que esta se 

encontra investida no Eu. 

 

No entanto, Freud se coloca uma pergunta chave que nos faz compreender o 

alcance das implicações a que levam a introdução do narcisismo na teoria da libido, a 

saber: “se admitimos para o Eu um investimento primário com libido, por que seria 

ainda necessário diferenciar, de um lado, uma libido sexual e, de outro, uma energia 

não-sexual pertencente às pulsões do Eu?”99. Assim, essa passagem parece demonstrar 

que a introdução do conceito de narcisismo faz necessariamente estender a concepção 

freudiana de libido a outros limites, fazendo-a abarcar todas as funções vitais do 

organismo e, portanto ampliando o conceito freudiano de sexualidade a outro plano. 

Nesse texto, vemos a sexualidade começar a evoluir para a categoria de força vital, ao 

ser conjugada com as pulsões do Eu, formando assim outro tipo de conjunto, mais 

                                                           
98 Ibid., p. 99. 
 
99 Ibid., p. 99. 
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abrangente100. Desse modo, se nos Três Ensaios assistimos a sexualidade ser levada 

mais além do campo genital – através da mudança de foco do objeto para a própria 

pulsão sexual, e das considerações de Freud sobre a sexualidade infantil – agora a 

vemos dar um passo adiante. Através da referência à biologia, ela se torna um sinônimo 

de força da vida, como algo que “complementa” os fenômenos da vida. Com efeito, o 

fato mencionado por Freud nos Três Ensaios das pulsões sexuais serem experimentadas 

inicialmente em relação com a satisfação das necessidades vitais, e a própria 

circunstância das zonas erógenas (oral e anal) se relacionarem com as funções 

fisiológicas mais básicas do organismo já aponta para isso. 

 

Com efeito, apesar de todas as dificuldades, sabemos que Freud optou pela 

hipótese do narcisismo, e no texto que estamos nos referindo já apresenta uma série de 

argumentos irrepreensíveis a favor dela. No entanto, ele se justifica por não haver 

introduzido o conceito anteriormente, afirmando que o ponto de partida da psicanálise 

foi à clínica dos sintomas neuróticos, o que fez com que, de certa forma, a pulsão sexual 

fosse isolada das outras pulsões do Eu: 

 

 “A favor da suposição de que houvesse desde a origem uma diferenciação 
entre as pulsões sexuais e outras pulsões do Eu, pode-se invocar o argumento 
de que tal hipótese é útil na análise das neuroses de transferência, [...] não 
apenas essa distinção [...] corresponde à distinção popular e tão comum entre 
fome e amor, como também há a seu favor algumas considerações de cunho 
biológico”101 

 

De fato, como vimos em nosso primeiro capítulo, o essencial no processo de 

formação do sintoma neurótico é um conflito subjetivo entre pulsão sexual e resistência 

do Eu, o que justificou Freud vir a formular sua primeira teoria dualista das pulsões, 

aquela entre pulsões sexuais e pulsões do Eu (ou de auto conservação). Nesse sentido, a 

moral enquanto resistência que emana do Eu, e que atua como impulso contrário ao 

impulso sexual, pode ser entendido como uma das pulsões de auto conservação, e teria 

como função proteger o indivíduo das consequências da realidade e da perda do amor 

                                                           
100 Posteriormente, sabemos que Freud dará a essa conjugação o nome de Eros (pulsões de 
vida). 
 
101 Ibid., p. 100, grifo do autor.  
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do outro102. Logo, em vista da imprudência da pulsão sexual haveria de existir outras 

pulsões, contrárias a ela, como que para equilibrar as coisas. Talvez esse tenha sido o 

raciocínio de Freud, quando tentamos remeter o primeiro dualismo pulsional à 

sintomatologia clínica das neuroses.  

 

Entretanto, no texto Freud afirma que além da clínica das neuroses, a sua 

primeira teoria das pulsões é baseada principalmente na biologia: “devo admitir aqui 

que a suposição de uma separação entre pulsões sexuais e pulsões do Eu, portanto, a 

própria teoria da libido, se apoia primordialmente na biologia” (FREUD, 1914/2004a, p. 

101). De fato, essa referência não pode ser mais clara do que quando ele afirma a 

diferença entre o destino do sujeito e seu lugar na história da espécie: 

 

“O indivíduo leva de fato uma dupla existência: uma em que persegue seus 
próprios fins e outra em que é um elo de uma corrente, à qual serve 
involuntariamente e, às vezes, até contra a sua vontade. Ele imagina que a 
sexualidade seja uma de suas metas pessoais, mas, de outro ponto de vista, 
podemos considerar o indivíduo como apenas um apêndice de seu próprio 
plasma germinal, plasma a cuja disposição ele coloca suas energias em troca 
de um prêmio de prazer. Ele, o indivíduo, é o veículo mortal de uma 
substância, talvez imortal” (FREUD, 1914/2004a, p. 101)103. 

 

Assim, “A diferenciação entre pulsões sexuais e pulsões do Eu apenas 

refletiria essa dupla função do indivíduo” (FREUD, 1914/2004a, p. 101). A respeito 

disso, Miller nos diz que: 

 

                                                           
102 No Projeto, Freud afirma que “o desamparo inicial do ser humano é a fonte originária de 
todos os motivos morais” (FREUD, 1895d/1995, p. 32). Com efeito, o desamparo da tenra 
infância faz com que a perda do amor do outro seja equivalente ao perigo de morte biológica. 
 
103 Assim, a referência a biologia proporciona ela mesma uma investida contra o narcisismo do 
homem. De fato, no texto sobre “As Resistências à Psicanálise” Freud afirma que a revolução 
trazida pelas ideias de Darwin constituiu um golpe ao narcisismo da humanidade, ao romper 
com o criacionismo e instituindo o evolucionismo. O animal humano, por ser dotado de 
linguagem e portanto capaz de pensar sobre a própria existência, experimenta assim sentimentos 
contraditórios: um no qual se sente “especial” em relação às outras espécies, pois pensa, e outro 
no qual seu pensamento lhe conscientiza de seu devido lugar no curso do universo. A esse 
respeito, Lacan (1971/2011, p. 22-24) aponta que essa revolução não “deixa de situar o Homem 
no lugar da fina criação”, exaltando lhe o narcisismo, ao passo que para ele a afirmação 
freudiana de um golpe teria sido “mal inspirada”. Assim, nosso ponto de vista concorda com os 
dois autores. 
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“ele [Freud] o considera [o Trieb Sexual] intrinsecamente distinto das outras 
pulsões, e para tal, apoiou-se no que a própria biologia reconhece: a 
sexualidade diz respeito à geração, à reprodução e perpetuação da espécie, 
não apenas à preservação do indivíduo. A fome e a sede são pulsões que 
permitem garantir a sobrevivência do indivíduo, garantir as necessidades que 
devem ser satisfeitas a fim de sustentar-se no nível individual. A pulsão de 
ordem sexual, por sua vez, tem sua finalidade no nível da espécie, no nível 
genérico”104  

 

No entanto, não podemos deixar de ver os limites dessa distinção radical. 

Ora, se as necessidades do organismo individual não forem satisfeitas como ele vai 

poder produzir as substâncias sexuais necessárias à perpetuação da espécie? Se a pulsão 

de nutrição não for satisfeita em algum momento o próprio indivíduo vai ser levado à 

morte. Além disso, a reprodução sexuada não transmite uma parte do material genético 

do progenitor a seus descendentes, fazendo deles um continuum de sua própria 

existência individual? De qualquer forma, aquela antítese apresenta dificuldades que 

Freud reconhece, e que são solucionadas pela introdução do conceito de narcisismo. 

 

Desse modo, apesar da justificação da primeira teoria das pulsões pela 

biologia, Freud vai em seguida desenvolver uma série de considerações a favor de uma 

mudança de ponto de vista. Assim, podemos ver o desenvolvimento de uma segunda 

teoria, que situa o conflito no próprio âmbito da libido, à medida que esta se encontra 

investida no Eu ou nos objetos. A partir desse ponto de vista Freud irá entender uma 

série de entidades clínicas – como a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia105.  

 

Em suma, todo o restante do texto sobre o narcisismo é bastante confuso, 

tendo em vista que Freud está formulando um novo conceito, e, portanto nos apresenta 

uma série de ideias bastante problemáticas – desde a relação entre especulação 

filosófica e introspecção paranoica, até as diferentes formas de amar do homem e da 

mulher. As sessões 2 e 3 do texto limitar-se-ão a apresentar os argumentos teóricos que 

justificam a introdução da ideia de um narcisismo primário na teoria da libido.  

 

                                                           
104 Cf. MILLER, 2005, p. 105. 
 
105 A esse respeito, ver o texto sobre “Luto e Melancolia”, escrito um ano após o texto sobre o 
narcisismo. 
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Assim, os principais argumentos de Freud a favor do narcisismo podem ser 

elencados em suas considerações sobre os seguintes pontos: (1) no fato da doença 

orgânica acarretar numa alteração do Eu, isto é, numa mudança na distribuição do 

interesse libidinal, o que leva à conclusão de que, portanto, o próprio Eu é investido de 

libido, e que sofre as incidências do sexual – ao contrário do que se pensava 

anteriormente, como se o Eu fosse uma instância autônoma, e que de certo modo teria 

grande poder sobre as pulsões sexuais; (2) através da explicação da hipocondria: já que 

a hipocondria não é causada por um distúrbio orgânico, Freud presume que existe certo 

grau de erogeneidade em todos os órgãos do corpo (assim como as zonas erógenas), e 

que essa erogeneidade é passível de aumento e diminuição em vista de circunstâncias 

que promovem alterações do investimento libidinal do Eu; (3) através da formação dos 

delírios na parafrenia: nessa patologia ocorre uma introversão da libido ao Eu – após o 

desligamento dos objetos – o que possibilita o surgimento do delírio de grandeza – 

como se este fosse uma tentativa de restituição da libido de volta aos objetos, ou seja, 

como um remendo que visaria tamponar o furo na relação entre o Eu e a realidade; (4) 

também através da vida amorosa dos seres humanos – a partir da constatação de que 

quanto maior for o investimento libidinal no objeto amado, mais empobrecido se torna o 

Eu – e (5) do desenvolvimento libidinal da criança, e (6) a relação deste com a formação 

do ideal-de-Eu – de forma geral, em maior ou menor grau, o sentimento de onipotência 

experimentado pelo sujeito na infância (narcisismo primário) vai sendo substituído 

mediante as frustrações da realidade pela veneração de um ideal-de-Eu, depositário do 

narcisismo infantil e cujo cumprimento de suas exigências pelo Eu visaria ao resgate 

daquela onipotência perdida. 

 

Em suma, não podemos deixar de reconhecer a importância dessa 

investigação do conceito de sexualidade para nosso estudo de uma teoria freudiana da 

cultura. Vimos assim que inicialmente, a principal referência de Freud para poder 

pensar a sexualidade era aquela fornecida pela fisiologia, sob a figura dos estímulos 

endógenos e da excitação somática. Em seguida, com a publicação dos Três Ensaios, 

Freud desenvolve uma teoria da sexualidade eminentemente sua, ao introduzir a 

distinção entre sexualidade e genitalidade e destacar a plasticidade das pulsões sexuais, 

se opondo ao discurso médico que tendia a fixar o objeto sexual de acordo com o  

paradigma natural/moral. E quase dez anos depois, no texto sobre o narcisismo que 

estivemos analisando, ele leva mais além essa extensão do conceito de sexualidade, ao 
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estreitar o distanciamento entre pulsões do Eu e pulsões sexuais. Através da referência 

maior à biologia, o conceito freudiano de sexualidade é em seguida apresentado como 

um conceito transcendental106, e embora o conceito de Eros (pulsão de vida) seja 

formulado apenas em 1920, a sexualidade já começa a se mostrar para Freud como uma 

força vital. 

 

Logo, o caráter abrangente do conceito freudiano de sexualidade – 

abrangente pois afirma que a pulsão sexual não tem objeto fixo – o situa como 

contraponto a qualquer tentativa de normatização social do sexo. Além disso, a ideia de 

Freud de que a energia sexual pode ser direcionada para outros fins não-sexuais faz com 

que a sexualidade assuma um papel muito importante em sua análise da cultura, 

especialmente no período demarcado por sua primeira tópica do psiquismo. Assim, sob 

a ótica do que já aprendemos, vamos agora tentar investigar melhor as relações entre 

sexualidade e cultura na obra de Freud. 

 

CAPÍTULO III –SEXUALIDADE E CULTURA 

 

Uma leitura de “Moral Sexual ‘Civilizada’” (1908) 

 

Se pensarmos sobre o problema das relações entre sexualidade e cultura na 

obra de Freud talvez três textos nos venham a mente: “O Mal-Estar na Civilização” 

(1930), o livro “Totem e Tabu” (1913) e o texto sobre “Moral Sexual ‘Civilizada’ e 

Doença Nervosa Moderna” (1908). Em Totem e Tabu, Freud já examina o problema da 

agressividade107, através do mito fundador do assassinato do pai da horda, e do tema da 

ambivalência de sentimentos do homem primitivo em relação à morte de pessoas 

queridas e inimigos. Já em O Mal-Estar, Freud já se acha sob influência do segundo 

modelo do aparelho psíquico, e da segunda teoria das pulsões, e grande parte desse texto 

é dedicada a examinar o problema da agressividade e do supereu, e do estorvo causado 

por ela na tentativa de manutenção da integridade do corpus social. Assim, talvez o 

                                                           
106 Ver Mezan (1991, p. 258-259). Em nota aos Três Ensaios, Freud afirma que: “Nas 
discussões biológicas, é difícil evitar-se o recurso a modos de pensar teleológicos” (FREUD, 
1905/1996j, p. 173n2). 
 
107 Em grande parte influenciado pelos casos clínicos do Homem dos Ratos e do Pequeno Hans. 
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texto sobre a Moral Sexual Civilizada seja aquele em que Freud se debruça mais 

especificamente sobre a relação entre sexualidade e cultura, e por conta disso julgamos 

necessário fazer uma leitura isolada e atenta desse texto. Como de costume, iremos 

inicialmente nos remeter ao texto, para ao final da análise tecermos algumas 

considerações a respeito dele. Mas antes gostaríamos de fazer alguns comentários à 

maneira de introdução. 

 

Salta aos olhos o fato de que tanto o texto sobre a Moral Sexual Civilizada e 

aquele sobre O Mal-Estar na Civilização serem atravessados por uma pergunta, serem 

perpassados por uma questão central que os motiva e a qual tencionam responder, a 

saber: “será que vale a pena?”. O quê, o que valeria a pena? Mais precisamente, do 

ponto de vista da felicidade dos indivíduos à época de Freud, do seu bem-estar, do seu 

prazer ou de sua saúde física e mental, vale a pena o montante de restrições à vida 

pulsional a que são submetidos em prol do progresso da civilização? O que a civilização 

lhes devolve, os meios de satisfação que ela lhes outorgam são suficientes para 

compensar aqueles que lhe são privados?108 Na Seção III do Mal-Estar a ênfase é 

colocada sobre o domínio técnico da natureza, através dos avanços trazidos com a 

modernidade pela ascensão do discurso científico-capitalista, que presenteou a 

humanidade com uma produção abundante de meios de subsistência e com pequenos 

objetos de satisfação. E como sabemos, em Moral Sexual Civilizada essa concessão 

cultural se restringe nas satisfações fornecidas pelo modelo de casamento monogâmico. 

Assim, em ambos os textos, a resposta de Freud à sua pergunta é negativa, ainda que 

seja formulada de forma implícita: em todo caso, o prazer soçobra. Como recurso às 

restrições da cultura, haverão de se colocar as satisfações sintomáticas da doença 

nervosa e do sentimento de culpa109. Logo, como as análises culturais de Freud 

demonstram a tendência de explicar os fatos observados na clínica, o desenvolvimento 

de uma teoria freudiana da cultura se erige sobre um ponto fundamental: o antagonismo 

                                                           
108 “É justo que nos indaguemos se a nossa moral sexual ‘civilizada’ vale o sacrifício que nos 
impõe, já que estamos ainda tão escravizados ao hedonismo a ponto de incluir entre os objetivos 
de nosso desenvolvimento cultural uma certa dose de satisfação da felicidade individual” 
(FREUD, 1908c/1996p, p. 186). 
 
109 Um dado apontado por Reich, contemporâneo de Freud, ressalta o fato de “cerca de 60% dos 
homens e 90% das mulheres sofrerem de distúrbios nervosos e sexuais”. Cf. REICH, 1932, p. 
78.  
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radical entre a vida pulsional e a cultura. Para Freud, sua principal tese sobre as relações 

entre vida pulsional e cultura, e portanto entre sexualidade e cultura, se reflete na 

afirmação de que a vida em comunidade invariavelmente priva o indivíduo de uma 

parcela considerável de suas possibilidades de satisfação pessoal. Esse é o argumento 

que pretendemos sustentar ao longo de nossa investigação do texto sobre a Moral 

Sexual Civilizada.  

 

Entretanto, se em O Mal-Estar na Civilização esta tese foi levada ao seu 

ponto extremo, radicalizada através da figura da pulsão de morte, no texto sobre a 

Moral Sexual Freud ainda assume uma postura profilática, semelhante àquela que 

esboçou em seu texto sobre “A Sexualidade na Etiologia das Neuroses” (FREUD, 

1898/1996g). Nos últimos dois textos, a denúncia racional do conhecimento científico 

levaria a uma retificação do estado de coisas patológico. Assim, lemos nesse texto de 

1898 que o principal benefício do reconhecimento da etiologia sexual das neuroses 

reside na esfera da profilaxia: “Toda a comunidade precisa interessar-se pelo assunto e 

dar seu apoio à criação de regulamentos genericamente aceitáveis”, além de que “acima 

de tudo, é necessário criar um espaço na opinião pública para a discussão dos problemas 

da vida sexual. Tem que ser possível falar sobre essas coisas sem que se seja 

estigmatizado”110. Encontramos também no texto sobre a Moral Sexual que Freud se 

coloca a favor de ‘reformas’: “Certamente não é atribuição do médico propor reformas, 

mas me pareceu que eu poderia defender a necessidade de tais reformas” (FREUD, 

1908c/1996p, p. 186).  

 

Tendo isso em vista, nos surpreendeu a crítica feita por Reich111, ao apontar 

que o principal erro da psicanálise freudiana era o de negligenciar a questão da 

profilaxia das neuroses, ao restringir as tentativas de cura destas ao âmbito da clínica 

(análise individual). Assim, para ele a falta de engajamento da psicanálise num 

movimento político faria com que os fatores sociais determinantes das neuroses 

continuassem a produzir seus efeitos, gerando as neuroses num ciclo interminável. 

Apesar da validade dessa crítica, as citações acima atenuam seu alcance, e talvez Freud, 

embora reconhecido a importância do fator social, o tenha negligenciado em prol do 

                                                           
110 Cf., FREUD, 1898/1996g, p. 264 
 
111 Ibid., p. 10-13. 
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fator do psíquico. Ao menos na prática, não na teoria. Com relação a isso, Freud afirma 

que: “o estado de nossa civilização, mais uma vez, é algo inalterável pelo indivíduo. 

Além disso, sendo esse um fator comum a todos os membros da mesma sociedade, ele 

nunca poderá explicar a seletividade da incidência da doença” (FREUD, 1898/1996g, p. 

258).112 

 

Ademais, notamos no texto que as aspas irônicas que cercam o próprio 

termo ‘civilizada’, no título e no decorrer do texto, insinuam que o moralismo que 

cercava a vida sexual era tratado por Freud com desdém. Ele era o principal motivo da 

emergência de tantos quadros de neurose observados na clínica. Como vimos 

anteriormente, em nossa análise dos sintomas neuróticos, o agente mais importante que 

leva à irrupção do conflito neurótico, e portanto à formação dos sintomas, é a frustração 

da satisfação libidinal pela realidade externa. Assim, tendo em vista as opiniões 

desenvolvidas por Freud nos Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, as exigências 

feitas à vida sexual pela moral civilizada da época só poderiam parecer-lhe absurdas e 

injustificadas. De fato, de acordo com a introdução ao texto sobre a Moral Sexual 

Civilizada do editor inglês James Strachey, esse texto, escrito apenas três anos após a 

publicação dos Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade (1905), constitui uma 

ampliação e aplicação dos pontos de vista desenvolvidos por este. Desse modo, é de se 

questionar se de fato o desdém crítico do termo ‘civilizada’ entre aspas não representa 

para Freud antes uma mostra de “barbárie” do que propriamente de civilidade no seio da 

civilização. 

 

Logo no início do texto, Freud ressalta que as elevadas exigências feitas aos 

indivíduos pela moral sexual civilizada colocam em risco até mesmo os próprios 

objetivos culturais. O grande incremento das doenças nervosas na sociedade de sua 

época o leva a argumentar a favor da necessidade de reformas, e a fazer uma crítica da 

glorificação do modelo de casamento monogâmico. Além disso, através de uma revisão 

                                                           
112 Assim, o fator social, tomado isoladamente, nunca poderá explicar aqueles 50% de casos 
sadios. Segundo Miller, o essencial da teoria freudiana, e o que a resguarda contra as críticas de 
Reich, é que há no conceito de Verdrängung [recalcamento] de Freud algo que o distingue da 
mera coação, da repressão social. Para Freud, esse recalcamento também demonstra uma ação 
misteriosa, de atração do inconsciente. Achamos que talvez esse mistério envolva o conceito de 
recalque original [Uverdrängung], desenvolvido por ele em “O Recalque”. Cf. MILLER, 1997, 
p. 288-289. 



91 

 

bibliográfica, ele demonstra como o discurso da ciência médica de sua época (como a 

neurologia) tendia a atribuir o aumento do aparecimento dos casos de doença nervosa ao 

mal-estar provocado pela agitação, pelo trabalho, e o excesso de estímulos decorrentes 

da vida moderna: “tudo é pressa e agitação”113 (FREUD, 1908c/1996p, p. 170). Assim, 

seria esta agitação a responsável pelo aumento da ‘tensão nervosa’, o fator determinante 

para o surgimento das doenças nervosas. No entanto, Freud contradiz essa hipótese, 

mostrando que deveríamos estabelecer uma distinção entre o que seria da ordem de um 

‘nervosismo’ normal e a doença nervosa propriamente dita. No caso dessa última, o 

fator determinante deveria ser buscado no recalque da vida sexual, e não na agitação da 

vida moderna. Isto o leva a afirmar que o fator sexual é o principal fator na causação das 

neuroses. No caso das neuroses atuais esta sexualidade teria um efeito tóxico (isto é, 

puramente corpóreo, produto da má regulação da excitação somática), e no caso das 

psiconeuroses estaria relacionada a um conflito psíquico.  

 

Logo, para Freud a sociedade se funda sobre o recalque das pulsões sexuais. 

Além disso, ele nos diz que os próprios “produtos culturais”, as mais altas realizações 

dos homens – na esfera da arte, ciência, religião – nada mais são que os resultados do 

recalque de pulsões primitivas. Assim, é ao sacrifício, às renúncias às satisfações 

pessoais que a cultura deve o seu desenvolvimento. Nesse contexto, Freud invoca a 

figura do santo, como aquele que adquire a recompensa social – o reconhecimento – 

pela renúncia à satisfação de suas pulsões, como se isto fosse de fato à realização mais 

louvável dentro da cultura: “cada renúncia do indivíduo à satisfação instintual foi 

oferecida à divindade como um sacrifício, e foi declarado ‘santo’ o proveito assim 

obtido pela comunidade” (FREUD, 1908c/1996p, p. 173) 114.   

 

Acresce ainda a esse estado de coisas um elemento complicador, a saber, o 

fato destacado por Freud de que nos seres humanos, ao contrário do que acontece com 

os animais, a pulsão sexual atua como uma força constante, e não periódica. Esse fato se 

relaciona com o próprio problema da sublimação na obra de Freud, enquanto 

                                                           
113 Frase de um neurologista – W. Erb (1893) – citada por Freud. 
 
114 Mesmo que não possam ser chamados de neuróticos, os monges ascéticos também sofreram 
um bocado. Ver uma descrição dos sonhos de castração libertadora e das visões demoníacas dos 
padres da Igreja. Cf. VAINFAS, 1992, p. 14-17.   
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deslocamento da sexualidade para os objetos da cultura. Tendo em vista que a pulsão 

sexual apresenta limites quanto às suas possibilidades de satisfação, de todo modo – 

caso se trate de uma sociedade liberal ou disciplinar - não seria necessário o 

direcionamento da libido para as atividades culturais, mesmo que elas proporcionem 

uma fonte muito pequena de prazer? Em todo caso, o que Freud enfatiza em Moral 

Sexual Civilizada é que os objetos da sublimação constituíam no seu contexto cultural 

como um expediente às restrições a que a vida sexual estava submetida.115 

 

Ademais, ao decorrer do texto Freud classifica a existência de três estádios 

da civilização, conforme a maneira com que ela lida com as exigências sexuais dos 

indivíduos e conforme às suas possibilidades de expressão. No primeiro dos três, 

teríamos um estado de coisas no qual a pulsão sexual poderia se exercer livremente, sem 

sofrer qualquer tipo de coerção.  No segundo estádio, a pulsão sexual poderia se 

manifestar de forma livre, desde que voltada aos interesses da reprodução. E por último, 

no terceiro estádio de civilização, a satisfação sexual estaria liberada apenas dentro dos 

limites do casamento legítimo. De acordo com Freud, esse terceiro estádio seria aquele 

encontrado no contexto cultural de sua época. 

 

Tendo em vista as elevadas exigências feitas à sexualidade pelo terceiro 

estádio de civilização, Freud se põe a examinar os efeitos e algumas características da 

vida conjugal. Em primeiro lugar, ele ressalta o fato de que esse terceiro estádio institui 

uma “moral sexual dupla”, que impõe exigências muito diferentes em relação ao sexo 

em se tratando de homens ou mulheres. Nesse caso, haveria uma maior permissividade 

em relação ao sexo do homem, desde que praticado dentro de certos limites – 

especialmente com prostitutas. Já no caso das mulheres a vida sexual e social ficaria 

bastante restrita. De todo modo, a existência de uma moral dúplice é a prova de que nem 

mesmo a sociedade acredita na realização de seus preceitos. Logo, para Freud a moral 

sexual da sociedade estaria assentada sobre uma base de hipocrisia. 

 

Sendo assim, as restrições do desejo da mulher e a limitação da sexualidade 

feminina ao âmbito do casamento, fazia com que fossem as mulheres as principais 

                                                           
115 Isso explicaria a enorme produção artística e científica que remonta àquela época. Além 
disso, Freud acrescenta que na verdade são os componentes “perversos” da vida sexual aqueles 
sublimados em favor dos objetivos culturais. 
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vítimas das doenças nervosas. Como vimos no primeiro capítulo, o excesso de excitação 

sexual nas mulheres levou à emergência de um número muito grande de casos de 

histeria na época. Através dos sintomas histéricos, das chamadas conversões somáticas, 

elas encontravam uma via de descarga para a excitação sexual acumulada. O fato de que 

tanto mulheres jovens como adultas – já casadas – adoeciam de histeria, era um indício 

de que a satisfação sexual possibilitada pela vida conjugal não era suficiente para conter 

as exigências de suas pulsões sexuais. Levando ainda em consideração o fato da 

plasticidade e da extensão do campo do sexual apontado por Freud nos Três Ensaios, 

não podemos deixar de ter em conta que a satisfação sexual possibilitada pelo 

casamento – estritamente genital e heterossexual, e restrita a um único objeto – seja 

bastante limitada, e portanto insatisfatória. Com efeito, Freud afirma que a exclusão no 

ato sexual dos elementos perversos da sexualidade é sentida sob a forma da 

insatisfação116. 

 

Logo, diante desse estado de coisas podemos perceber facilmente que a 

neurose se apresenta como um expediente atrativo para homens e mulheres insatisfeitos, 

tendo em vista a satisfação libidinal que lhes é oferecida por meio da atividade 

fantasista.117 No caso da dona de casa pudica, Freud afirma que “Nada protegerá sua 

virtude tão eficazmente quanto uma doença”. Além disso, outro recurso à insatisfação 

sexual decorrente da vida conjugal poderia ser encontrado na infidelidade118, ou na 

atividade masturbatória. No tocante à infidelidade masculina como recurso à satisfação 

sexual, temos um exemplo jocoso e elucidativo no livro sobre Os Chistes. Nele Freud 

classifica os “chistes cínicos” como aqueles que disfarçam cinismos, e nesse contexto 

nos afirma que: “Não existe reivindicação mais pessoal que a da liberdade sexual e em 

nenhum outro ponto a civilização exerceu supressão mais severa que na esfera da 

sexualidade”. Em seguida, fornece um exemplo de chiste cínico, que corrobora essa sua 

afirmação: “Uma esposa é como um guarda-chuva; mais cedo ou mais tarde toma-se 

                                                           
116 “A persistência dos impulsos que não puderam ser utilizados pode ser percebida na atividade 
sexual, sob a forma de não-satisfação”. Cf. FREUD, Sigmund. “Sobre a Tendência Universal à 
Depreciação na Esfera do Amor”. In: Edição standard brasileira das obras completas de 
Sigmund Freud, v. XI.Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 195. 
 
117 Tendo em vista a moral sexual civilizada, isso se aplicava especialmente aos homens que 
tinham impulsos homossexuais. 
 
118 Cf. FREUD, 1905/1996, p. 109. 
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um táxi” – indicando que, tendo em vista as fortes exigências da pulsão sexual (chuva), 

dificilmente um homem poderá se conter sem o auxílio de um expediente (no caso uma 

prostituta, que assim como o taxista é paga por seus serviços). No caso da masturbação 

como recurso, Freud afirma que essa satisfação sexual pode vir a se constituir como 

uma via privilegiada, e chegar até mesmo a substituir o ato sexual no todo ou em parte, 

pois nela a satisfação é acompanhada por fantasias nas quais o objeto sexual é 

idealizado. Isso faz com que a satisfação real seja bem menor do que aquela encontrada 

na fantasia: “A copulação nada mais é do que um substituto insatisfatório da 

masturbação”.119 

 

Entretanto, Freud considera que as restrições da moral sexual civilizada 

implicam até mesmo em perdas aos objetivos culturais. Pois para suprimir a força de 

suas pulsões sexuais alguns indivíduos – especialmente aqueles de constituição sexual 

forte – esgotam todas as energias que têm a sua disposição, tornando-se assim 

“paralisados”, improdutivos. Nem dão vazão à pulsão sexual em ato, e nem direcionam 

sua força pela sublimação. Nesses casos, é como se o contra investimento libidinal 

necessário para que se efetue o recalque fosse tamanho que esses sujeitos ficam 

esgotados. Assim, Freud lamenta o fato de que vários indivíduos excepcionais, que 

muito poderiam contribuir com o progresso da civilização, se tornam inválidos do ponto 

de vista cultural. No entanto, ele deixa claro que um certo de nível de contenção da 

sexualidade é necessário, principalmente nos primeiros da infância. Isso faria com que o 

sujeito tivesse um desenvolvimento saudável, pois permitiria a ele um controle maior 

sobre as demandas de sua pulsão e facilitaria a criação de outros destinos para ela. Ou 

seja, como se a restrição dos caminhos diretos de descarga sexual provocasse a 

necessidade de criação de outros novos. De fato, esse seria o trabalho da educação, que 

dá início ao período de latência e faz inserir o sujeito na ordem cultural.  

 

Afinal, para concluirmos esta exposição convêm mencionarmos algumas 

observações. Tendo em vista o que foi exposto, temos então que o sintoma neurótico se 

                                                           
119 Cf. FREUD, 1908c/1996p, p. 183. Esta é uma citação de Freud de um escritor vienense, Karl 
Kraus. No entanto, a possibilidade de acesso às fantasias na atividade masturbatória faz com que 
esta possa se constituir numa prática perniciosa, pois pode tornar o sujeito propenso a 
acostumar-se com as facilidades da vida de fantasia. Ver, a esse respeito, o texto “Contribuições 
a um debate sobre a masturbação” (FREUD, 1912b). 
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apresenta como uma espécie de transgressão do sujeito, na medida em que representa ou 

substitui a satisfação que é barrada pela realidade. Nesse sentido, o sintoma se coloca 

diante da moral sexual civilizada como um elemento subversivo, como contraponto. 

Esse estado de coisas nos leva até mesmo a questionar sobre a possibilidade de definir 

um estatuto subversor para o discurso psicanalítico no jogo das relações sociais de 

poder, e também nos encaminha a pensar sobre o tipo de ética instituída pela 

psicanálise. Com efeito, Birman (2000) aponta que o trabalho sobre o sintoma 

neurótico, aquilo que permitiu o surgimento da psicanálise no início do século XX, 

revelou a “verdade” do contexto cultural de Freud, encoberta pelas aparências ou pela 

hipocrisia. De acordo com o autor, essa fala sobre o sintoma, sobre o resto, sobre aquilo 

que era um problema para a cultura, faz com que o discurso psicanalítico devesse ser 

considerado como um discurso “modernista” e não moderno, ou como uma “crítica” ao 

ideal da modernidade. Seja como for, o que fica claro no texto do autor é que o que 

permite o surgimento do saber psicanalítico e o que o distingue das demais ciências 

modernas é a escuta do sintoma e a constatação de sua verdade que era mantida velada, 

pois seria capaz de abalar a estrutura social. A partir do livro de Reich (1932) temos 

razões para supor que grande parte dessa estrutura social era mantida pelo modelo de 

família patriarcal, que exigia a castidade da mulher como uma garantia da posse e 

transmissão da propriedade privada – afinal de contas, não havia testes de DNA naquela 

época. 

 

Enfim, para terminarmos gostaríamos de lembrar o que dissemos aqui no 

começo: a saber, que o texto sobre a Moral Sexual Civilizada seria atravessado pela 

pergunta se valeria a pena tanta renúncia pulsional em nome do progresso cultural, isto 

é, do ponto de vista da felicidade individual. Com relação a isto, encontramos em 

Mezan (1991, p. 206-207) uma citação tomada do livro sobre Os Chistes e Sua Relação 

com o Inconsciente de 1905 que mostra a posição de Freud a este respeito. No contexto, 

Freud discute sobre as “anedotas epicuristas”:  

 

“elas significam [...] nada existe melhor que o gozo, e pouco importa a 
maneira de obtê-lo. Eis algo que parece terrivelmente imoral, e na verdade o 
é; no fundo, esta fórmula equivale ao carpe diem do poeta, que proclama a 
incerteza da vida e a inutilidade da renúncia em nome da virtude [...] Cada 
um de nós tem momentos em que aceita esta filosofia, e reprova à moral suas 
exigências jamais recompensadas. [...] Posso estar disposto a abrir mão de 
todas as formas de satisfação reprovadas pela sociedade; mas por acaso estou 
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seguro de que ela me compensará desta renúncia [...] abrindo-me a 
possibilidade de uma satisfação lícita? O que as frases de espírito sussurram 
em voz baixa pode ser dito em voz alta: os desejos e as aspirações dos 
homens têm o direito de se afirmar frente à moral exigente e inflexível [...]; 
esta moral não seria mais do que o decreto egoísta dos ricos e poderosos, 
que podem sempre satisfazer todos os seus desejos imediatamente” Freud 
(apud MEZAN, 1991, p. 206-207, grifo nosso) 

 

Concordamos com essas palavras de Freud, no entanto a última frase nos 

pareceu bastante obscura. Talvez com isso ele quis dizer que grande parte das 

frustrações à economia libidinal dos indivíduos em sociedade se devam às exigências do 

mercado de trabalho no capitalismo moderno. Não sabemos. 

 

Lei moral, desejo e religião em “Totem e Tabu” (1913) 

 

Iremos agora fazer uma investigação a respeito da relação entre moralidade 

e desejo sexual a partir de uma leitura do livro Totem e Tabu (1913). Esperamos poder 

mostrar com essa análise que podemos encontrar uma explicação para a moral sexual 

civilizada dentro dos próprios fundamentos da teoria freudiana. 

 

Em todo o período inicial de sua obra, que pode ser descrito como um ato de 

desbravamento do inconsciente, Freud não deixou de ressaltar as incompatibilidades 

que separam essa instância psíquica da consciência. Com efeito, isso pode ser observado 

nos seus primeiros estudos sobre os chistes, sobre as parapraxias e os sonhos, que foram 

fundamentais na construção da psicanálise. Na Interpretação dos Sonhos (1900), por 

exemplo, Freud inclusive afirma que:  

 

“O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica; em sua natureza mais 
íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo, e é 
tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto o é o 
mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais” (FREUD, 
1900/1996h, p. 637). 

 

A partir disso, podemos reconhecer o inconsciente como um mundo à parte, 

muito maior em sua extensão do que o campo da consciência e apenas conhecido 

superficialmente por ela. Além disso, há uma tendência dos conteúdos psíquicos do 

inconsciente se apresentarem na consciência em sua forma “contrária”, isto é, a 

apresentarem-se na consciência através de seus opostos. Isto se relaciona com as 
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características dos processos psíquicos inconscientes, que mostram certo desprezo pelas 

contradições (ausência de contradição), que dão vazão às leis básicas que regem a 

associação de ideias (mobilidade dos investimentos) e que substituem a realidade 

externa pela psíquica (FREUD, 1915a/2006, p. 38). Desse modo, em virtude dessa 

“ausência de contradição”, aquilo que aparece na consciência como forte expressão de 

uma tendência pode facilmente ser rastreada no inconsciente como expressão de uma 

tendência oposta. Podemos observar facilmente que também o intenso ódio consciente 

pode ser uma manifestação de amor. Certamente esse processo de inversão ou de 

“negativação” envolve o mecanismo de censura ou resistência, que filtra a passagem 

dos conteúdos inconscientes para a consciência, fazendo com que os mesmos adquiram 

nova roupagem. Assim, iremos tratar de falar agora a respeito desse jogo de oposição. 

 

No segundo ensaio de “Totem e Tabu” (FREUD, 1913b/1996z), que trata 

das relações entre “Tabu e ambivalência emocional”, Freud nos fornece uma miríade de 

exemplos – a partir das correlações que estabelece entre os sintomas/cerimoniais dos 

neuróticos obsessivos e as práticas de evitação e rituais de purificação que ligam os 

povos primitivos aos seus tabus – que provam de maneira suficientemente clara as 

articulações entre processos psíquicos conscientes e inconscientes através do jogo de 

inversões. A esse respeito, como as proibições da neurose obsessiva e as observâncias 

aos tabus dos primitivos devem sua existência a uma corrente positiva de desejo 

(inconsciente), Freud vai afirmar que: 

 

“Os processos psíquicos do inconsciente não são, em todos os aspectos, 
idênticos àqueles com que a nossa mente consciente se acha familiarizada; 
desfrutam de certas liberdades excepcionais que são proibidas a esta. Um 
impulso inconsciente não precisa ter surgido no ponto em que faz seu 
aparecimento; pode surgir de uma outra região inteiramente diferente e haver 
aplicado originalmente a outras pessoas e conexões completamente 
diferentes” (FREUD, 1913b/1996z, p. 82-83) 

 

De todo modo, a dialética da lei e do desejo, sua relação intrínseca, é 

tornada compreensível em Totem e Tabu a partir de uma série de exemplos, extraídos de 

considerações da clínica da neurose obsessiva e do sistema de tabus que regem a vida 

dos povos primitivos. Com relação a estes últimos, a partir de uma literatura 

especializada no assunto, Freud nos mostra como os selvagens têm uma restrição 

enorme de sua liberdade individual pelo amplo número de tabus a que estão sujeitos, 
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tornando-os tão inibidos em suas possibilidades de satisfação quanto os próprios 

neuróticos obsessivos civilizados. 

 

Efetivamente, todo o argumento desenvolvido no segundo ensaio de “Totem 

e Tabu” gira em torno da ideia de “ambivalência”. Nesse texto, o termo admite um 

sentido de “duplicidade”, de tendência oposta, daquilo que é “equivalente para os dois 

lados” (ambivalente). Dentro dessa lógica, a ambivalência exprime as relações entre:  a 

proibição e o desejo, o medo e a vontade, ou entre a hostilidade e a admiração (frente a 

um inimigo). Para os nossos propósitos, vale a pena tão somente destacar a relação 

próxima que existe entre uma lei (proibição social) e um desejo (inconsciente), que 

viola ou contradiz essa mesma lei. Cabe aqui também mencionar que, segundo Freud,  

aqueles indivíduos pertencentes a um clã ou tribo totêmica que violam certas práticas 

tabu (relativas ao incesto, por exemplo), estão sujeitos a sofrer repreensões por parte de 

todos os membros da tribo:  

 

“Se só uma pessoa consegue gratificar o desejo reprimido, o mesmo desejo 
está fadado a ser despertado em todos os outros membros da comunidade. A 
fim de sofrear a tentação o transgressor invejado tem de ser despojado dos 
frutos de seu empreendimento e o castigo, não raramente, proporcionará 
àqueles que o executam uma oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a 
aparência de um ato de expiação. Na verdade, este é um dos fundamentos do 
sistema penal humano e baseia-se, sem dúvida corretamente, na 
pressuposição de que os impulsos proibidos encontram-se presentes tanto no 
criminoso como na comunidade que se vinga” (FREUD, 1913b/1996z, p. 84). 

  

Contudo, antes de examinarmos mais a fundo a relação entre o desejo 

inconsciente e a proibição em “Totem e Tabu”, é necessário primeiramente esclarecer o 

que são os tabus para os povos primitivos. Com efeito, o tabu nada mais é do que um 

sistema primitivo de lei. De acordo com Freud, em polinésio o inverso do tabu é ‘noa”, 

que significa “comum, ou geralmente acessível”. Assim, tabu significa tudo aquilo 

(pessoa, lugar, coisa ou estado transitório) (FREUD, 1913b/1996z, p. 41) que é 

proibido, intocável, inacessível ou acessível apenas para alguns membros da tribo 

(como os reis ou sacerdotes). Ao citar Wundt, Freud afirma que podemos compreender 

por tabu “toda proibição (seja fundamentada no uso ou no costume, seja em leis 

explicitamente formuladas) de tocar em um objeto ou dele fazer uso para finalidades 

próprias” (FREUD, 1913b/1996z, p. 41). Além disso, “essas proibições dirigem-se 
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principalmente contra a liberdade de prazer e contra a liberdade de movimento [...] 

visam claramente a abstinências e renúncias” (FREUD, 1913b/1996z, p. 40). É 

importante ressaltar ainda, tendo em vista o aspecto inconsciente do desejo que iremos 

abordar, que qualquer violação “involuntária” de uma proibição tabu (como comer um 

certo animal proibido) também será punida. Seria como se o homem primitivo tivesse 

um saber sobre o inconsciente. 

 

Portanto, tendo esclarecido o significado do tabu enquanto interdição de 

uma ação, ou como temor de um contato (com algo que é proibido), podemos passar 

agora às considerações a respeito da relação entre o medo do primitivo face ao tabu e o 

desejo inconsciente de violação que está na origem da própria instauração do tabu. 

Aqui, parecer adquirir todo o sentido o ditado popular que diz que “as regras são feitas 

para serem quebradas”. Pois Freud admite em várias passagens do texto que não há 

sentido em se estabelecer uma lei se não houvesse o desejo das pessoas em efetuar uma 

tal ação – ou seja, se não houvesse um forte impulso para realizar aquilo que a lei 

proíbe. Com efeito, quanto a isso afirma que:  

 

“Visto que os tabus se expressam principalmente em proibições, a presença 
subjacente de uma corrente positiva de desejo pode ocorrer-nos como algo de 
bastante óbvio e que não exige provas exaustivas baseadas na analogia das 
neuroses, porque, afinal de contas, não há necessidade de se proibir algo que 
ninguém deseja fazer e uma coisa que é proibida com a maior ênfase deve ser 
algo que é desejado” (FREUD, 1913b/1996z, p. 81-82) 

 

Essa hipótese a respeito dos determinantes psicológicos do tabu se justifica, 

segundo Freud (1913b/1996z, p. 52), pelo estudo analítico dos sintomas da neurose 

obsessiva, “particularmente de atos obsessivos, medidas defensivas e ordens 

obsessivas”. Esse estudo mostrou que esses sintomas “apresentavam todos os sinais de 

serem derivados de impulsos ambivalentes”, assim “correspondendo simultaneamente 

tanto a um desejo como a um contra desejo” ou “atuando de forma predominante em 

nome de uma das tendências opostas”. Além disso, o próprio fato da violação de um 

tabu poder ser contornada através de uma renúncia a um bem ou alguma liberdade 

“prova que a obediência à injunção do tabu significava em si mesma a renúncia a algo 

desejável” (FREUD, 1913b/1996z, p. 51). 
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No que diz respeito aos sintomas compulsivos da neurose obsessiva, o 

conflito do sujeito situa-se entre realizar determinada ação (de conteúdo essencialmente 

sexual – neste caso, tratando-se da masturbação infantil) e a manutenção de uma 

proibição que originalmente proveio de fora (no caso, dos pais ou daqueles que 

cuidaram da criança). Segundo Freud, pela demanda de amor da criança o desejo 

sucumbe à proibição, mas permanece inalterado em estado de repressão. Sendo assim o 

conflito persiste e culmina na formação de um sintoma obsessivo, como um modo de 

descarregar o acúmulo de tensão, instaurando-se uma proibição neurótica que se 

mantém independentemente de qualquer coerção externa. Essa proibição, 

principalmente relacionada contra o tocar, exibe todos as características de uma 

compulsão, de modo que para o sujeito obsessivo “há uma certeza interna, uma 

convicção moral, de que qualquer violação conduzirá à desgraça insuportável” 

(FREUD, 1913b/1996z, p. 44).  

 

Logo, na neurose obsessiva a proibição é manifesta e consciente, “enquanto 

o desejo persistente de tocar é inconsciente e o sujeito nada sabe a respeito dele” 

(FREUD, 1913b/1996z, p. 47). De acordo com Freud, a proibição deve sua força e seu 

caráter compulsório precisamente ao desejo ativo no inconsciente (reprimido), que se 

subtrai à inspeção da consciência. Esse estado de coisas leva Freud a concluir que a 

persistência dos tabus aponta para uma relação ambivalente dos primitivos para com 

seus tabus, e que o desejo original de fazer a coisa proibida também deve persistir nas 

tribos que examinou. Desse modo, conclui que:  

 

“Ela devem ter, portanto, uma atitude ambivalente para com os seus tabus. 
Em seu inconsciente não existe nada mais que gostassem de fazer do que 
violá-los, mas temem fazê-lo; temem precisamente porque gostariam, e o 
medo é mais forte que o desejo. O desejo está, inconsciente embora, em cada 
membro individual da tribo, do mesmo modo que está nos neuróticos” 
(FREUD, 1913b/1996z, p. 48-49). 

 

Assim, esperamos que se tenha estabelecido de modo suficientemente claro 

que a base do tabu é uma ação proibida, que possui uma forte inclinação do inconsciente 

do sujeito para que se a realize. Mostramos também que a principal atitude à que se 

opõe tanto as medidas preventivas da neurose obsessiva como as restrições do tabu são 

quanto ao “tocar”. Se não ficou muito claro o conteúdo sexual dessas proibições, 
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devemos citar aqui uma afirmação de Freud: “O tocar é o primeiro passo no sentido de 

obter qualquer espécie de controle sobre uma pessoa ou objeto ou de tentar fazer uso 

dos mesmos” (FREUD, 1913b/1996z, p. 50). 

 

Neste ponto, julgamos ser necessário nos justificarmos por estarmos 

realizando uma digressão tão extensa pelo problema das proibições entre os obsessivos 

e os primitivos em Totem e Tabu. Nosso interesse parece-nos justificado, pois o que se 

acha implicado no problema relativo ao desejo e à proibição em Totem e Tabu, diz 

respeito ao próprio surgimento da consciência moral e das instituições sociais 

civilizadas de modo geral. Nesse sentido que vemos nesse tema esboçado em Totem e 

Tabu toda “sua importância para a compreensão do progresso da civilização” (FREUD, 

1913b/1996z, p. 83). Pois Freud afirma que a própria consciência moral provavelmente 

deve seu surgimento a relações humanas ambivalentes: ou seja, que ela seria a 

expressão de um conflito original entre sentimentos opostos, no qual um deles seria 

inconsciente e mantido sob repressão às custas da primazia compulsiva do outro. Isto 

seria justificado, segundo Freud (1913b/1996z, p. 81), pelo caráter dos neuróticos 

obsessivos, que demonstram uma “escrupulosa conscienciosidade que é um sintoma 

reagindo contra a tentação a espreitar no inconsciente”. Essa “conscienciosidade”, em 

casos mais graves, pode ainda expressar-se sob a forma de um severo sentimento de 

culpa. Contudo, isso leva Freud a questionar a própria natureza do sentimento de culpa, 

que o impressiona pelo fato de ser um estado de tensão que encontra expressão através 

da sensação de angústia como um “pavor da consciência”. Entretanto, “a ansiedade 

[angústia] aponta para fontes inconscientes. A psicologia das neuroses nos fez ver que, 

se impulsos cheios de desejo forem reprimidos, sua libido se transformará em ansiedade 

[angústia]” (FREUD, 1913b/1996z, p. 81).  

 

Embora essas “fontes inconscientes” das quais fala Freud sejam no quarto 

ensaio da obra (“O Retorno do Totemismo na Infância”) associadas a um evento 

particular, isto é, à culpa primordial como um efeito do assassinato do pai da horda, 

somos de opinião que essa hipótese pode ser estendida mais longe, e ser aplicada de 

modo mais pontual. Nesse sentido, estamos inclinados a seguir o argumento de 

Enriquez (1983, p. 44-46) quando – após endossar a opinião de Lévi-Strauss de que o 

assassinato primordial estaria presente em todas as culturas sob a forma de sonho de 

assassinato, traduzindo-se sempre através de um sentimento de culpa – afirma que em 
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Freud: “a ordem cultural manifesta-se pelo combate, o jogo aberto, assim como pela 

repressão destas tendências; tanto pela atualização do incesto como por sua interdição”. 

De fato, como o autor coloca, o incesto pode até não ser um fato frequente, mas é ao 

menos “suficientemente comum”. Sucede então que toda sociedade é estruturada 

através “do desejo insatisfeito e da vontade de transgressão das normas”, de modo que 

“toda civilização tem, então, uma essência neurótica” (ENRIQUEZ, 1983, p. 46). 

Assim, toda instituição social experimenta certo grau de revolta da parte de seus 

membros, na medida em que é veículo de leis e restrições às possibilidades de satisfação 

pessoal.  

 

Ainda por cima, ao final do ensaio Freud estabelece uma relação entre a 

neurose obsessiva e a grande instituição cultural que é a religião, mostrando como a 

primeira apresenta “pontos de concordância notáveis” com a segunda, embora ao 

mesmo tempo pareça uma “distorção” dela. Isto porque, segundo Freud, a neurose 

enquanto “caricatura” da religião é uma estrutura individual e “associal”, ao passo que a 

religião é uma instituição coletiva. Afirma ainda que, enquanto a neurose é grandemente 

determinada por influência das pulsões sexuais, a religião sofre maior influência da 

combinação de impulsos eróticos e egoístas, que originam as pulsões gregárias. Desse 

modo, o mecanismo de super. Compensação (formação reativa) das ideias dos 

obsessivos em relação ao bem-estar e à integridade daqueles que amam que não deixam 

de esconder o ódio e o desejo de morte inconsciente – ou ainda “a corrente contrária de 

brutal egoísmo” – pode ser equiparado ao moralismo filantrópico puritano em relação 

ao próximo.  

 

Essa correlação entre o sistema de interdições da neurose obsessiva e a 

moral religiosa foi mais detidamente examinado por Freud no texto sobre os “Atos 

Obsessivos e Práticas Religiosas” (1907). Com efeito, nesse texto Freud afirma que 

“podemos atrever-nos a considerar a neurose obsessiva como o correlato patológico da 

formação de uma religião, descrevendo a neurose como uma religiosidade individual e a 

religião como uma neurose obsessiva universal” (FREUD, 1907a/1996l, p. 116). No 

texto afirma ainda que tanto a religião como a neurose baseia-se na renúncia às pulsões, 

e que dessa renúncia surgiria “o sentimento de culpa resultante de uma tentação 

contínua e a ansiedade expectante sob a forma de temor da punição divina” (FREUD, 

1907a/1996l, p. 116). Ademais, as recaídas no pecado dos “piedosos miseráveis” dão 
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origem a uma nova forma de atividade religiosa: os atos de penitência, similares aos 

cerimoniais de purificação dos obsessivos. 

 

Enfim, após termos feito esse exame extenso do segundo ensaio de Totem e 

Tabu convém fazermos uma síntese do que foi exposto até aqui, para que possamos 

definir de modo mais preciso a hipótese sobre a moral sexual civilizada que estamos 

tentando desenvolver.  

 

Com efeito, nós quisemos demonstrar alguns pontos através dessa análise 

exaustiva. Antes de tudo, quisemos deixar claro a divisão radical que existe, na teoria de 

Freud, entre os processos mentais conscientes e inconscientes, mostrando que um 

impulso inconsciente pode até mesmo expressar-se sob a forma diametralmente oposta 

na consciência. Depois, para argumentar a favor disso, passamos ao estudo do par de 

opostos apresentado em Totem e Tabu, referente aos tabus e sintomas obsessivos. 

Evidenciamos que, nesses casos, aquilo que na consciência se acha sob a forma do 

medo e da proibição moral, nada mais é do que a expressão de um desejo inconsciente. 

Essa é a tese apresentada por Freud (1913b/1996z, p. 82), a saber, “de que onde existe 

uma proibição tem de haver um desejo subjacente”. Esse desejo, como vimos no caso 

da neurose obsessiva, é dotado sobretudo de caráter sexual. Assim, talvez se tenha 

ficado claro que essa tese possa ser levada um pouco mais além, no sentido mesmo de 

se poder afirmar que tanto a injunção moral quanto o ato por ela rejeitado são 

manifestações de uma única e mesma coisa. Sob esse prisma, o ritual obsessivo não faz 

outra coisa senão satisfazer sintomaticamente (por formação de compromisso) os 

desejos incestuosos. E por fim, com auxílio da analogia entre neurose obsessiva e 

religião, mostramos que até mesmo as proibições morais que fundamentam os códigos 

de ética dos sistemas religiosos têm por função regular a vida pulsional dos fiéis, ao 

impedir a realização dos desejos condenados pela doutrina. Esses desejos, como foi 

visto, constituem a própria essência da moral religiosa. 

 

Por conseguinte, podemos condensar o que foi exposto até aqui do seguinte 

modo: todo julgamento moral tem uma fonte na recusa à impulsos plenos de desejo. A 
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exceção a essa regra se restringe apenas aos casos em que o preceito moral decorre de 

uma renúncia às pulsões agressivas.120  

 

De acordo com Freud, o processo ou mecanismo de transformação pulsional 

teria lugar sobretudo em virtude de uma impossibilidade de satisfação de uma das 

pulsões sexuais – ou seja, é um processo que ocorre devido à frustração às 

possibilidades de satisfação das exigências pulsionais. Nesse caso, quando a satisfação 

não pode ser alcançada através de um meio específico, ela se volta então para outra 

meta, com o intuito de aí obter mais sorte. Vemos nisso a prevalência do princípio de 

prazer que regula os processos pulsionais que emergem no inconsciente, exigindo de 

qualquer maneira que a perda de satisfação seja retribuída. Assim, toda vez que há uma 

frustração à satisfação de uma pulsão, podemos ficar certos de que a perda será 

economicamente compensada ao voltar-se para outra direção, na maioria das vezes 

dando lugar a uma inversão de conteúdo – isto é, à busca pela satisfação da meta oposta 

à originalmente almejada. 

 

Com relação a essa mudança da meta de uma pulsão para o polo oposto, 

decorrente da insatisfação de uma pulsão que gera um estado de tensão e desprazer, 

lembramos que no texto sobre “Pulsões e Destinos da Pulsão” de 1915 a transformação 

no contrário é considerada por Freud como um dos destinos da pulsão. Nesse texto ele 

sugere que se aborde “os destinos das pulsões relacionando-os com as forças 

motivacionais que se contrapõem ao avanço das pulsões”, o que o faz ver esses destinos 

“como se fossem modos de defesa contra as pulsões” (FREUD, 1915, p. 152). Além 

disso, ele afirma que a transformação no contrário “só se refere às metas da pulsão”, e 

que “a inversão do conteúdo pode ser encontrada apenas no caso de transformação do 

amor em ódio” (FREUD, 1915, p. 152). 121 

                                                           
120 Como no caso do mandamento cristão que diz ‘não matarás’. No entanto, talvez nossa 
fórmula tenha sido exagerada.  Ela fez parecer que nós entendemos a moral como algo 
essencialmente negativo, o que não é de todo modo o caso. Pois moral e interdição não são a 
mesma coisa, embora possam estar associados. Entretanto, com relação ao texto de Freud que 
examinamos mais acima, sobre a Moral Sexual Civilizada, de fato a “moral sexual” se refere tão 
somente à interdição. 
 
121 Com efeito, esse processo de transformação no oposto foi relacionado por Freud várias vezes 
à problemática do amor e do ódio, precisamente em relação à neurose obsessiva. Ver “A 
disposição à neurose obsessiva” (1913a). 
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Chegando até aqui, nosso ponto já deve estar claro. A partir da análise da 

imperatividade das proibições morais dos neuróticos obsessivos em Totem e Tabu, e sua 

relação com os desejos inconscientes de cunho sexual, podemos afirmar que aquilo que 

foi rejeitado na ordem da sexualidade, pode ressurgir num moralismo agressivo. No 

caso dos neuróticos obsessivos essa agressividade é voltada em grande parte para si, sob 

a forma de renúncias e auto recriminações. Mas nossa hipótese é que, no caso do 

discurso moralista da sexualidade civilizada, essa agressividade encontra um meio de 

ser descarregada sobre os indivíduos que não se adequam aos padrões sociais de 

normalidade.122 

 

A sublimação e o artista 

 

Tendo em vista seu valor para a cultura, gostaríamos agora de fazer uma 

análise do mecanismo descrito por Freud como “sublimação”, posteriormente definido 

por ele como um dos destinos das pulsões.  

 

Em primeiro lugar, para entendermos mais facilmente o problema da 

sublimação, temos que levar em conta uma característica peculiar das pulsões sexuais – 

a saber, a plasticidade. Numa de suas conferências introdutórias, Freud nos fornece uma 

imagem clara desse aspecto das pulsões através da figura dos vasos ou “canais” 

comunicantes:  

 

“Assim, devemos levar em consideração que as pulsões, Triebe, as comoções 
pulsionais sexuais, são extraordinariamente plásticas. Elas podem entrar em 
jogo umas no lugar das outras. Uma pode pegar para si a intensidade das 
outras. Quando a satisfação de umas é recusada pela realidade, a satisfação de 
uma outra pode oferecer-lhe uma completa compensação. Elas se comportam 
umas em relação às outras como uma rede, como canais comunicantes 
preenchidos por um líquido”123 

                                                           
122 Esse seria o caso, por exemplo, do discurso homofóbico. Talvez possamos encontrar também 
uma correlação entre essa “transformação de conteúdo” (recalque do desejo sexual) e o mau 
humor das pessoas assim chamadas “mal-amadas”. 
 
123 Por questões de tradução, optamos por extrair essa passagem em sua citação por Lacan. Cf. 
LACAN, 1997, p. 116. 
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Logo, será a partir dessa capacidade de substituição ou transformação das 

pulsões sexuais que Freud irá desenvolver seu conceito de sublimação. Assim, de um 

modo geral Freud define a sublimação no primeiro momento de sua obra como uma 

capacidade dos instintos sexuais de substituírem seus objetivos diretamente sexuais por 

outros mais elevados, ou seja, por outros que fossem mais socialmente aceitos ou 

moralmente estimados (FREUD, 1908b/1996o; 1908c/1996p; 1910/1996s). Depreende-

se disso que a sublimação somente se daria se não houvesse uma perda considerável do 

prazer associado à descarga da excitação sexual. Pois uma tal substituição do objetivo 

sexual necessariamente deveria ser compensada economicamente. Vale destacar ainda 

que, nesse primeiro momento, a capacidade de sublimação é atribuída aos próprios 

instintos sexuais, e não ao Eu.  

 

 

Portanto, a sublimação seria por excelência um destino pulsional124 

privilegiado, por seu valor social. Através dela, a pulsão poderia ser satisfeita sem 

envolver numa violação das leis morais estabelecidas. Isto é o que leva a Freud fazer 

desse destino a mola propulsora do progresso civilizatório. Como este não pode ser 

atingido sem trabalho, é por extrair da sexualidade125 a energia necessária à realização 

do trabalho que a sublimação adquire sua relevância para a civilização:  

 

“A observação da vida cotidiana das pessoas mostra-nos que a maioria 
conseguiu orientar uma boa parte das forças resultantes do instinto sexual 
para sua atividade profissional. O instinto sexual presta-se bem a isso, já que 
é dotado de uma capacidade de sublimação” (FREUD, 1910/1996s, p. 86). 

 

Cabe ainda ressaltar, que no primeiro momento do pensamento freudiano – 

caracterizado pela primeira tópica, assim como pelo primeiro dualismo pulsional - o 

conceito de sublimação exprime a ideia de uma “dessexualização” 126. De acordo com 

                                                           
124 Cf. FREUD, 1915c/2004c. 
 
125 Vale lembrar, como já mencionamos anteriormente que, para a teoria psicanalítica freudiana, 
a sexualidade é uma função que se exprime para-além da mera genitalidade. Cf. FREUD, 
1913a/1996x, p. 346.  
 
126 É bem verdade que o conceito de dessexualização também aparece tardiamente por diversas 
vezes na obra de Freud, só que aí ele adquire outro sentido. Nesse ponto, “dessexualização” 
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Freud, a sublimação seria um processo que resultaria numa dessexualização da energia 

libidinal, antes que esta pudesse ser empregada em atividades mais elevadas, como a 

arte ou a pesquisa científica (FREUD, 1908c/1996p; 1910/1996s). Assim, a sexualidade 

não estaria mais em jogo no processo sublimatório. No movimento de transformação da 

pulsão promovido pela sublimação, o sexual sai de cena para dar lugar à entrada do 

sublime. 

 

A partir disso, não podemos deixar de ver nessa definição freudiana da 

sublimação, um certo poder de controle ou domínio do Eu sobre as pulsões sexuais. 

Através da razão e da prudência, este seria capaz de aplacar a força inerente à 

sexualidade, ao reorientá-la para outros objetivos de maior prestígio. Portanto, cabe 

destacar que aqui a sublimação adquire ares de “destino utópico”. 

 

Entendemos utópico aqui em seu sentido costumeiro, enquanto algo que está 

fora da realidade, que é irrealizável, idealizado – isto é, uma quimera. Pois o que este 

destino guarda de louvável (sua pretensão de dominação da sexualidade pelo Eu 

racional) traz em si sua ruína, tornando-o incapaz de ser colocado em prática – ou pelo 

menos, impraticável de forma integral. Isto é salientado pelo próprio Freud, ao afirmar 

que:  

 

“O domínio do instinto pela sublimação, defletindo as forças instintuais 
sexuais do seu objetivo sexual para fins culturais mais elevados, só pode ser 
efetuado por uma minoria, e mesmo assim de forma intermitente. [...] Os 
demais, tornam-se em grande maioria neuróticos, ou sofrem alguma espécie 
de prejuízo” (FREUD, 1908c/1996p /1996p, p. 178, grifo nosso). 

 

Vemos com isso que a sublimação está disponível somente para alguns 

poucos, e ainda de forma parcial. Assim, no discurso freudiano, a sublimação aparece 

atrelada desde o início à sua própria impossibilidade. 

 

De modo a evidenciar esse caráter utópico da sublimação, faz-se necessário 

contrapor esta ao recalque enquanto outro destino possível para a pulsão. Tal 

contraposição nos será importante pois sabemos que a neurose, em seu estado 

patológico, é causada justamente por uma falha no mecanismo do recalque. Logo, os 
                                                                                                                                                                          

significa tão somente o abandono de fins diretamente sexuais, conservando-se o caráter libidinal 
da energia.  
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sintomas neuróticos seriam a expressão de um “retorno do recalcado”127. A sublimação 

poderia então constituir-se numa via mais saudável, não-sintomática, de descarga da 

excitação sexual, pois escaparia à repressão e ao possível retorno da carga pulsional sob 

a forma de compromisso. No entanto, como toda definição só pode ser feita a partir de 

uma negação ou exclusão, cabe diferenciarmos a sublimação da repressão.  

 

No texto sobre “O Recalque” (1915b), Freud nos mostra que o recalque 

pode ser concebido como tendo sido bem-sucedido em sua tarefa, quando é capaz de 

inibir o desprazer associado à descarga de uma determinada pulsão. Contudo, também 

deixa claro que o recalque não é um processo estanque, que não deve ser encarado como 

um movimento ad finitum. Muito pelo contrário, o que se dá é uma pressão constante 

por parte do Eu para manter aquilo que foi recalcado longe da consciência, e incapaz de 

obter satisfação através de uma ação externa real. Isto porque o recalque é um processo 

“artificial”, por assim dizer. Ocorre por intermédio do Eu, e resulta numa retirada à 

força da energia libidinal vinculada aos representantes da pulsão rechaçada, através de 

um contra investimento (acionado pela censura) de potência igual ou maior imposto 

pelo Eu sobre a pulsão a ser recalcada. De modo que a energia libidinal da pulsão 

proibida não se dissipa livremente através das cadeias associativas entre as 

representações, e muito menos encontra a descarga da excitação em ato, exigindo do Eu 

um trabalho constante para manter o recalque.  

 

Freud é claro quanto a esse trabalho constante do Eu para manter a 

repressão, quando faz algumas considerações sobre o conflito entre aqueles que 

apresentam uma disposição àquilo que era considerado como perversão:  

 

“Quando o instinto sexual é em geral fraco, os pervertidos conseguem 
suprimir totalmente as inclinações que os colocam em conflito com as 
exigências morais do seu estádio de civilização. Do ponto de vista ideal, essa 
é a sua única realização, pois para reprimir seu instinto sexual, esgotam as 
forças que poderiam ser utilizadas em atividades culturais. É como se esses 
indivíduos estivessem interiormente inibidos e exteriormente paralisados” 
(FREUD, 1908c/1996p, p. 178, grifo nosso) 

 

                                                           
127 Cf. FREUD, 1915b/2004b. 
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Para Freud, a sublimação seria um destino aquém ao recalque, que não 

envolve o recalque e ocorre independente deste. É assim que ele nos apresenta a 

sublimação em seu estudo sobre Leonardo da Vinci (FREUD, 1910/1996s), a partir de 

suas reflexões sobre a origem do impulso à pesquisa nos complexos e nas pesquisas 

sexuais infantis: 

 

“Devido à total diferença nos processos psicológicos subjacentes (sublimação 
ao invés de um retorno do inconsciente), a qualidade neurótica está ausente; 
não há ligação com os complexos originais da pesquisa sexual infantil e o 
instinto pode agir livremente a serviço do interesse intelectual” (FREUD, 
1910/1996s, p. 88, grifo nosso). 

  

No texto sobre Leonardo, Freud não exclui totalmente a ação do recalque no 

que chama de “terceiro tipo” de impulso à pesquisa, mas afirma que o recalque não é 

capaz de “relegar para o inconsciente” a pulsão vinculada à pesquisa sexual infantil. De 

modo que aí parece-nos confusa a presença do recalque concomitante à da sublimação, 

onde talvez fosse menos obscuro ou correto reconhecer que a sublimação abriu uma via 

que tornou possível à pulsão de pesquisa sexual infantil escapar ao destino do 

recalque128. Não obstante, no ensaio posterior sobre “Pulsões e Destinos das Pulsões” 

(1915) Freud deixa claro que a sublimação é um destino pulsional à parte, ou seja, que 

esta não se confunde com o recalque129.  

 

Portanto, com a sublimação há livre fluxo de descarga da excitação sexual, 

enquanto que a repressão se caracteriza pelo rompimento desse fluxo (FREUD, 

1915b/2004b; 1915c/2004c). De acordo com o mecanismo da repressão, a consciência 

utilizaria algo da força pulsional para lutar contra a própria pulsão, voltando-a contra si 

mesma, com isso sempre havendo um certo desgaste para o sujeito, decorrente do 

acúmulo de tensão no choque de forças. Em vista disso, apercebemo-nos de que 

                                                           
128 Talvez toda nossa exposição seria facilitada se tivéssemos a nossa disposição o supostamente 
perdido artigo metapsicológico sobre a sublimação. Todavia, contentemo-nos com o que temos. 
 
129 Bem possa ser verdade que toda sublimação seja precedida por um recalque da pulsão, que 
age atenuando a força excessiva de moções pulsionais poderosas – como no caso dos impulsos 
libidinais sádicos –, e assim torna a pulsão apta a ser satisfeita através da  sublimação. Mas isto 
se constitui como um limite aos propósitos da sublimação, pois a satisfação assim obtida 
envolveria certo prejuízo na economia do prazer. Não obstante, tenhamos em mente a separação 
feita por Freud entre sublimação e repressão, feita em Pulsões e Destinos das Pulsões. 
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somente na sublimação haveria redução máxima de tensão, enquanto que na repressão 

há um aumento de tensão a ser descarregada pela via do sintoma. Logo, a repressão 

envolve uma inibição e a sublimação um ato pleno de descarga. 

 

O caráter utópico do destino sublimatório – enquanto aquele que possibilita 

a satisfação pulsional apesar das diversas tendências em conflito – é salvaguardado 

ainda através da distinção entre sublimação e formação de ideal-de-Eu. Em “À Guisa de 

Introdução ao Narcisismo” (1914), vemos Freud imputar o ideal-de-Eu pelo surgimento 

da neurose:  

 

“No que tange à causação da neurose, há uma grande diferença entre a 
formação de ideal e a sublimação. Como já dissemos, a formação de ideal 
eleva o nível das exigências do Eu e é o mais forte favorecedor do recalque; 
a sublimação, por sua vez, oferece uma saída para cumprir essas exigências 
sem envolver o recalque” (FREUD, 1914/2004a, p. 113, grifo nosso). 

 

 A partir disso, impõe-se a nós a seguinte pergunta: se a consciência é 

dotada de um capacidade sublimatória, por que a época de Freud viu o surgimento de 

quadros neuróticos tão graves? Por que a repressão, se há possibilidade de sublimar? 

Assim, claramente existem limites quanto à possibilidade de sublimação. Certa cota de 

satisfação pulsional direta é necessária, embora esses limites variam de acordo com 

cada sujeito. Por isso gostaríamos de sublinhar aqui o caráter utópico da sublimação 

enquanto destino para as pulsões – isto é, enquanto algo difícil de ser levado à cabo pela 

maioria dos sujeitos. Contudo, nesse primeiro momento do pensamento freudiano 

depositar esperanças na sublimação equivale a acreditar na supremacia do sujeito sobre 

suas pulsões. 

 

 Com efeito, toda a concepção inicial de Freud sobre a sublimação tem 

como pano de fundo a discussão maior em torno das pulsões – já que a sublimação é 

apenas um entre outros destinos possíveis para as pulsões. Como vimos no tópico sobre 

o surgimento do conceito de narcisismo, a primeira teoria freudiana das pulsões 

concebia que havia um conflito entre as pulsões do Eu – ou de auto conservação – e as 

pulsões sexuais. Desse modo, o Eu ou consciência inicialmente era concebido como 

uma instância psíquica à parte, que teria autonomia ou certa independência em relação 
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às moções sexuais130. No entanto, o próprio desenvolvimento do conceito de narcisismo 

abalou a convicção nessa concepção, ao mostrar que o Eu também sofre as incidências 

do sexual. 

 

De qualquer modo, havendo ou não limites quanto às possibilidades de 

sublimação, fato é que Freud introduz em sua teoria a figura de um tipo de sujeito que 

seria capaz de lançar mão da sublimação em sua vida a serviço de sua economia de 

prazer. Aliás, em alguns casos essa fruição também se estenderia àqueles pessoas que 

compartilham do apreço por seu trabalho. Estamos nos referindo aqui à figura do artista, 

em suas mais variadas formas – seja a do escritor, pintor, escultor, músico, ator, etc. 

Freud nos diz que através de sua arte, esses sujeitos teriam encontrado uma via que os 

conduziria de suas fantasias de volta para a realidade, de modo a poder extrair de sua 

produção artística um elevado grau de prazer: 

 

“Um artista é, certamente, em princípio um introvertido, uma pessoa não 
muito distante da neurose. É uma pessoa oprimida por necessidades 
instintuais demasiado intensas. [...] como qualquer outro homem insatisfeito, 
afasta-se da realidade e transfere todo o seu interesse, e também toda a sua 
libido, para as construções, plenas de desejos, de sua vida de fantasia, de 
onde o caminho pode levar à neurose. Deve haver uma convergência de todos 
os tipos de coisas, para que tal não se torne o resultado completo de sua 
evolução; na verdade, sabe-se muito bem com quanta frequência os artistas, 
em especial, sofrem de uma inibição parcial de sua eficiência devido à 
neurose131. Sua constituição provavelmente conta com uma intensa 
capacidade de sublimação e com determinado grau de frouxidão nas 
repressões. [...] para aqueles que não são artistas, é muito limitada a produção 
de prazer que se deriva das fontes da fantasia. A crueldade de suas repressões 
os força a se contentarem com esses estéreis devaneios aos quais é permitido 

                                                           
130 Isso parece contradizer com o fato de Freud ter reduzido o consciente, desde A Interpretação 
dos Sonhos, a uma instância psíquica muito limitada, em comparação com o inconsciente. 
Entretanto, não vemos essa contradição como uma falha na leitura de sua obra, e antes o sinal de 
um problema dentro da própria teoria que só será resolvido anos mais tarde, com o 
desenvolvimento do conceito de Eu. Na verdade, só tardiamente a teoria psicanalítica freudiana 
concedeu maior atenção à instância psíquica do Eu, delimitando assim da melhor forma suas 
funções e sua dinâmica, assim como seu papel no conflito psíquico. De fato, o conceito de Eu 
ou “ego”, com sua característica de Janus bifronte – com suas extensões consciente e 
inconsciente – só será desenvolvido plenamente por Freud posteriormente, em seu livro sobre 
“O Ego e o Id” (1923). Quanto a um breve histórico do desenvolvimento do conceito de Eu em 
Freud, ver a Nota do editor inglês ao artigo “Pulsões e Destinos das Pulsões” (1915). 
 
131 Quanto a isso, ver o exemplo da inibição de Dostoievsky no texto de Freud “Dostoievsky e o 
parricídio”. 



112 

 

o acesso à consciência. Um homem que é um verdadeiro artista, tem mais 
coisa à sua disposição. [...]  Sabe pôr em conexão uma tão vasta produção de 
prazer com essa representação de sua fantasia inconsciente que, pelo menos 
no momento considerado, as repressões são sobrepujadas e suspensas”132 

 

Nessa passagem, especialmente ao final, vemos claramente a capacidade de 

sublimação ser inserida no contexto teórico como um destino pulsional que não envolve 

o recalque, tal como pensamos ser o caso na passagem extraída do texto sobre Leonardo 

da Vinci, mais acima. Portanto, apesar do fato de que há limites às possibilidades de 

sublimação, a menção de Freud à existência de uma classe de sujeitos capazes de 

empregar esse mecanismo em todo seu potencial nos leva a alguns questionamentos. 

Como uma pessoa se torna um artista? Todo mundo pode ser artista, é a arte uma 

habilidade que possa ser desenvolvida? Ou se trata de algo destinado a alguns poucos 

sujeitos? No texto sobre Leonardo da Vinci, a respeito do problema da pesquisa infantil, 

Freud parece indicar que o pendor ou talento artístico é uma característica que vai ser 

definida nos primeiros anos da formação do sujeito. Como se esse fosse um recurso do 

circuito pulsional desenvolvido muito cedo, e que demanda uma certa desinibição, uma 

fluidez com relação ao recalque – “uma frouxidão nas repressões”. Assim, não 

esperamos encontrar artistas entre aqueles neuróticos obsessivos que apresentam caráter 

muito rígido, ou entre mulheres histéricas. De fato, não sabemos dizer se uma pessoa 

pode vir a desenvolver – mediante um trabalho de análise, por exemplo – uma 

capacidade artística. Certamente essa capacidade lhe daria um recurso bastante 

favorável para lidar com as suas exigências pulsionais e as frustrações da realidade, 

além de trazer vários benefícios para o desenvolvimento cultural.133 

 

                                                           
132 FREUD, Sigmund. “Escritores Criativos e Devaneio”. (1ª ed. 1908a) In: Edição standard 
brasileira das obras completas de Sigmund Freud, v. X. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 141-
142. 
 
133 Mencionamos acima a música como um dos tipos de produção artística, o que parece não se 
relacionar muito bem com a ideia de criação fantasista, na medida em que isso implicaria em 
algo que envolveria de alguma forma o registro da imagem. No entanto, podemos tomar como 
ponto de reflexão o fato de um pianista famoso, o grande Chick Corea, ter declarado que suas 
composições são uma descrição de cenas passadas em sua mente. Esse músico também é 
conhecido por compor trilhas sonoras para livros de ficção. 
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Afinal, sendo a sublimação um destino limitado ou não – em comparação à 

uma satisfação pulsional mais direta, isto é, bruta134 – , e sendo ela ou não um recurso 

acessível para poucos, o essencial é que a formulação desse conceito toca de perto no 

problema da cultura, do progresso da civilização e da inserção do humano no domínio 

cultural. Com efeito, seria a passagem do homem da barbárie para a cultura, um ato de 

sublimação? Assim, seria o próprio desenvolvimento da linguagem e a confecção de 

instrumentos primários um ato sublime? Essas questões remetem à necessidade de se 

definir melhor o estatuto da sublimação no discurso freudiano, e se vale a pena de fato 

estabelecer uma distinção entre alta e baixa cultura. Mas realizar essa tarefa está fora do 

nosso alcance, assim como escapa em muito ao domínio de nossos propósitos. De resto, 

cabe ressaltar que a definição da plasticidade das pulsões sexuais na teoria freudiana 

leva a circunscrever o sujeito humano numa ordem mais-além da necessidade, da 

satisfação das necessidades fisiológicas. Talvez o problema da época de Freud tenha 

sido exigir demais dessa capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Embora nada no humano seja totalmente “bruto” – ou seja, independente da influência da 
cultura, da linguagem, e do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegando ao final de nosso percurso, cabe lembrar que o intuito de nossa 

pesquisa foi o de estabelecer algumas relações entre o tema da sexualidade e o da 

cultura a partir do quadro teórico desenhado por Freud, e que abrangeu o período 

conhecido como “a primeira tópica” freudiana – anterior aos anos 1920, e prévio ao 

desenvolvimento do conceito de pulsão de morte e do segundo modelo do aparelho 

psíquico. Vimos que nesse primeiro momento da teoria de Freud, em decorrência do 

contexto cultural no qual ele estava inserido, o tema da sexualidade assumiu um lugar 

de destaque bastante evidente. Logo, foi preciso delinear melhor a própria construção de 

uma concepção de sexualidade especificamente freudiana, distinta daquela que era 

partilhada pelo saber médico ou científico em geral. Afinal, ficou claro que nosso 

interesse com a pesquisa foi o de aumentar nossa compreensão acerca da teoria 

psicanalítica freudiana, e para atingir isso optamos por nos limitar a apontar algumas 

conexões que podiam ser feitas entre os temas da sexualidade e da cultura. Com efeito, 

nosso estudo não passou de um recorte, pois demos preferência a algumas temáticas em 

detrimento de outras – especialmente com relação ao tema da moral sexual. Sabemos 

que outras correlações poderiam ter sido feitas, tendo em conta o vasto alcance da teoria 

freudiana. Pois mesmo tendo restrito o âmbito da nossa pesquisa ao primeiro momento 

da teoria freudiana, ficamos surpresos ao constatar quão grande foi o legado de Freud. 

De fato, sua produção resultou numa obra extensa, e muito material pôde ser encontrado 

apenas no período que abrange a primeira tópica – o que abarca textos publicados num 

período que durou por volta de dezesseis anos. Portanto, em primeiro lugar, esse recorte 

foi necessário para viabilizar a pesquisa – pois não daríamos conta de todas as relações 

encontradas – e em segundo, pois os problemas tratados na pesquisa – dentro do quadro 

“sexualidade e cultura” – foram aqueles que mais nos chamaram a atenção – 

consistiram num reflexo da parcialidade do pesquisador. 

 

A partir principalmente do primeiro capítulo, sobre “A sexualidade na 

clínica psicanalítica”, vimos que a compreensão e a abordagem terapêutica das 

psiconeuroses pela psicanálise freudiana é bastante específica. Em primeiro lugar, 

constatamos que é evidente que o entendimento de Freud sobre essas enfermidades dá 

destaque ao aspecto histórico e subjetivo dos pacientes – referente ao passado, às 
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experiências sexuais infantis impressas no inconsciente, à particularidade ou 

individualidade dos acontecimentos. Embora Freud estenda o alcance do nível 

individual, e fale de “sonhos típicos”, ou do Édipo como uma mitologia do sujeito135 – 

seja se tratando de meninos ou meninas – o fato é que ele restringe sua concepção das 

neuroses ao plano subjetivo. Na verdade, seria melhor dizermos que essa seria a 

démarche da concepção freudiana, sua especificidade, o aspecto novo introduzido por 

Freud. Entretanto, de certo modo, nossa opinião é a de que os fatores socioeconômicos 

são negligenciados por Freud enquanto causadores das neuroses, isto é, na medida em 

que também fornecem condições de possibilidade para a formação de subjetividades 

neuropáticas136. Com isso não estamos querendo dizer que Freud cometeu um “erro”, 

mas antes apontar que sua teoria apresenta limites. Convêm mencionar que ele criou 

uma teoria inteiramente nova, pautado por uma lógica descoberta a partir da 

investigação do inconsciente enquanto polo pulsional. E isso não foi pouco. No entanto, 

no decorrer de nossos estudos nos deparamos com as observações de Reich, autor 

contemporâneo de Freud, que nos trouxe um ponto de vista diferente e mais abrangente, 

e que aborda a problemática da proliferação das neuroses levando em consideração o 

fator econômico-político.  

 

Assim, talvez nos seja permitido agora pensar um pouco sobre alguns 

pontos que surgiram em nosso estudo, a partir de ideias desenvolvidas por outros 

autores que não o próprio Freud, mas que tiveram uma inspiração freudiana, 

especialmente Wilhelm Reich. Logo, iremos mencionar a questão do modelo familiar 

no contexto de Freud, enquanto espaço não apenas formador de indivíduos, mas como 

célula formadora de complexos e neuroses, na medida em que consiste num reflexo da 

estrutura social como um todo. Pedimos que o leitor seja indulgente, e tome em 

                                                           
135 Segundo Mezan (1991, p. 287), em Freud o Édipo teria um “caráter constituinte” enquanto 
estruturador da personalidade, ou seja, possui uma faceta generalista ou universal. Portanto este 
complexo poderia ser alçado à categoria de conceito transcendental, de modo que seria 
“possível enfeixar a pluralidade das suas manifestações num todo coerente, e, a nosso ver, 
radicalmente irredutível ao nível psicológico”.  
 
136 Na verdade, não são necessariamente negligenciados, mas tão somente pouco enfatizados. 
Em Moral Sexual Civilizada, por exemplo, ele afirma que muitos filhos de camponeses 
adoeciam de neurose ao abandonar a vida no campo e ter que se submeter às elevadas 
exigências da vida civilizada.  
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consideração que o que se segue são apenas hipóteses, reflexões nossas a partir das 

ideias desenvolvidas no texto. 

 

Levando em conta o tempo e o local de Freud – Europa Ocidental do final 

do séc. XIX e começo do séc. XX, berço da ascensão do capitalismo moderno e da 

revolução industrial – não podemos deixar de pensar na moral sexual em sua relação 

com o fator econômico. Isto é, pensá-la como um recurso da sociedade burguesa, para 

obter a partir dela um aumento da produtividade material. De acordo com o próprio 

Freud, a energia sexual pode ser empregada em outros fins, não diretamente sexuais, 

portanto podendo ser direcionada para o trabalho, o que aumentaria a força de trabalho. 

Assim, o discurso moralista do capitalista burguês visaria à melhoria da mão-de-obra do 

proletário, mesmo que às custas de sua saúde, numa relação exploradora similar àquela 

entre senhor e escravo. Dessa forma, o entesouramento de capital energético se fazia 

necessário para ter dispêndio no trabalho, com vistas ao aumento de produtividade. 

Como vimos nas afirmações de Breuer (FREUD, 1895b/1996e1, p. 216), mais acima, o 

aparelho psíquico trabalha com uma “quantidade de energia variável, mas limitada”, o 

que nos permite supor que a descarga da excitação no ato sexual resultaria num menor 

rendimento no trabalho. Embora não seja nosso objetivo radicalizar essa hipótese, 

acreditamos que ela merece ser apontada. Assim, poderíamos ver na moral sexual 

civilizada uma extensão do discurso capitalista burguês, e assim ela se somaria às 

elevadas exigências feitas aos indivíduos pelas condições econômicas e sociais da 

época.  

 

De fato, nos causa surpresa constatar que Foucault137 negligencia tanto o 

alcance dessa hipótese econômico-repressiva em favor da sua, que invoca o 

enquadramento do sexo pela proliferação dos discursos em torno dele, o que segundo o 

autor teria levado à formação de uma scientia sexualis. Claramente o surgimento desses 

discursos científicos – médico, pedagógico, psiquiátrico, psicanalítico, da sexologia, etc. 

– estava relacionado com as condições materiais, o que nos leva a concordar que a 

coerção foi exercida de modo sutil através desses discursos, e não de forma repressiva, 

mas que, de qualquer forma, eles atendiam aos interesses da classe burguesa dominante. 

Assim, de uma forma ou de outra, o controle sutil do sexo pelo discurso da ciência, e 

                                                           
137 Cf. FOUCAULT, 1976/1985. 
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que se refletia na moral sexual civilizada, não deixa de ter uma relação intrínseca com o 

as condições socioeconômicas vigentes então.  

 

Segundo Reich (1932)138, como Freud afirmou que o complexo nuclear das 

neuroses é o Édipo, podemos concluir que a célula da neurose é a família – ou melhor, o 

antigo modelo tradicional da família burguesa; e mais ainda, que a estrutura social – 

patriarcal, e construída sob o modelo da propriedade privada – era de fato a responsável 

pela epidemia de doenças nervosas. Como sabemos, quem mais facilmente adoecia de 

neurose naquela época eram as jovens moças burguesas. A clínica de Freud consistiu no 

atendimento de pessoas abastadas, e não daquelas da classe operária. Isso não deixa de 

constituir uma confirmação do ponto de vista de Reich. A complexidade da estrutura 

socioeconômica fazia com que o fardo da neurose recaísse acima de tudo sobre aquelas 

pessoas que tinham o papel social mais passivo. Apesar da passividade do papel 

feminino, sabemos da sua importância – a virgindade da mulher, a integridade de sua 

conduta para mantê-la afastada do adultério (dos filhos bastardos, da confusão da 

legitimidade, do direito de posse), tudo isso era fundamental para se manter a ordem 

social, a família e a transmissão da herança139. Talvez seja por esse fator também que o 

adultério masculino não era tão condenável – especialmente com as prostitutas 

(mulheres não-casadas) – e seria isso o que fundamentava a existência de uma moral 

sexual dúplice. Logo, de acordo com Reich, a estrutura social que funda a família 

patriarcal, androcêntrica, seria a base da formação dos complexos que levariam à 

formação de neuroses, pois tem como intuito a manutenção da posse da propriedade 

privada através do controle do sexo (tanto de homens quanto mulheres) pela moral e o 

casamento. Com efeito, o autor nos mostra – a partir de dados extraídos de observações 

antropológicas – que existe senão uma ausência, ao menos a constatação de que há 

apenas um número muito ínfimo de casos de neuroses e perversões em outros modelos 

de sociedades (eminentemente matriarcais) como a dos trobriandenses, e que a 

passagem desse modelo social para outro, patriarcal – mais próximo daquele encontrado 

no mundo Ocidental – traz consigo o surgimento de enfermidades mentais. 

 

                                                           
138 Especialmente no cap. III “A Irrupção da Moral Anti-Sexual”. 
 
139 Não esqueçamos de que não havia testes de DNA na época. 
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Assim, talvez seja mais apropriado não pensar que a moral sexual servia ao 

interesse dos capitalistas, ao promover um entesouramento de capital energético para ser 

realocado no trabalho – como podemos ser levados a interpretar a partir da frase de 

Freud sobre o “decreto egoísta dos ricos e poderosos”140 – , mas sim que a ordem social 

do contexto cultural de Freud estava fundamentada sobre essa restrição do sexo. Desse 

modo, não queremos tanto dizer que uma classe dominante demandava a supressão das 

pulsões sexuais (hipótese repressiva) – o que daria margem a uma interpretação 

maniqueísta da questão – mas simplesmente que aquela ordem socioeconômica tinha 

como condição de possibilidade essa recusa do sexo. Em suma, o que temos em Freud é 

dito em função dos problemas que o mundo dele vivenciou – a Viena do início do séc. 

XX –, e que certamente diferenciam dos problemas que o mundo de hoje apresenta. 

Assim, o fato da emergência de quadros patológicos específicos em determinado 

contexto cultural nos mostra que é impossível pensar a clínica psicanalítica – o 

indivíduo, as singularidades – de forma separada da cultura. 

 

Em relação ao indivíduo e à cultura, a questão remete à lógica circular da 

galinha e do ovo. Quem é a causa? No entanto, não é bem essa a questão. Aqui causa e 

efeito se alternam reciprocamente. Da mesma forma que as estruturas simbólicas de 

uma cultura fundamentam práticas, comportamentos observáveis a nível individual, 

estes comportamentos, ao serem reproduzidos, também cristalizam os valores da cultura 

– ou seja, existe uma relação de retroalimentação entre um comportamento e um valor 

social –, embora sempre haja espaço para o novo, pois esse processo não é imutável – e 

a própria psicanálise foi importante ao promover mudanças nesse sentido. Queremos 

dizer com isso que não podemos pensar um sujeito, tampouco a irrupção de um novo 

quadro psicopatológico, sem delimitar de forma clara o contexto cultural a que nos 

referimos, a situação econômica, política e ideológica que estamos tratando. Logo, 

temos que a complexidade de uma estrutura social só se mantêm através de vários 

mecanismos, mas é evidente que no contexto de Freud o recalque da sexualidade era 

necessário para manter o status quo, a integridade do corpus social. Ou, o que dá no 

mesmo, podemos dizer que aquela estrutura social só era possível pela supressão da 

sexualidade, mais ainda da sexualidade feminina141.  

                                                           
140 Ver o final do tópico sobre “Uma leitura de ‘Moral Sexual Civilizada’”. 
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Para concluirmos, cabe frisar que um estudo como o que aqui foi feito 

jamais será completo sem levar adiante uma análise mais detalhada do contexto 

político-econômico a que se refere. Pensamos que apesar de Freud ter reconhecido no 

recalque da sexualidade o fator determinante na causação das neuroses, e que esse 

recalque era uma consequência dos valores de sua cultura, ele não foi adiante em 

questionar as próprias bases do contexto social em que vivia. Certamente a perspicácia 

de Freud foi notável; seu referencial teórico e epistemológico – pautado no ideal de 

cientificismo alemão – , seu elevado nível cultural, todo conhecimento que possuía em 

literatura e mitologia grega, além de suas experiências pessoais, lhe permitiram 

enxergar o que outros não viram – ou ao menos dizer o que outros não tiveram coragem 

de dizer. Ele mostrou que o moralismo de sua sociedade colocava expectativas injustas 

quanto à vida pulsional dos indivíduos, e que isso se refletia nos sintomas. Mesmo 

assim Freud não foi capaz de considerar tudo. Vimos que ele optou por centralizar seus 

esforços para tratar da questão das neuroses no âmbito clínico, e não no político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
141 Com relação ao problema da aversão à homossexualidade, talvez outros fatores como os 
históricos – a influência da Igreja no passado, por exemplo – e demográficos – controle 
populacional, aumento de mão-de-obra , etc. – se somassem ao complexo de castração 
mencionado por Freud. No entanto, esse seria um tema a ser examinado mais atentamente. 
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