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RESUMO 

 

A noção de inconsciente se destaca como primordial na obra de Freud e central na teoria 

psicanalítica. Isto posto, este artigo se propõe a resgatar o percurso de elaboração do modelo 

freudiano da psique e consequente evolução do conceito de inconsciente para a partir disso 

apontar brevemente como as temáticas do amor e da ética estão imbricadas neste conceito, e as 

relações entre estes dois temas na obra de Freud.  

 

Palavras-chave: Inconsciente, amor, ética.  

 

 

O presente trabalho pretende explorar a noção de inconsciente em Freud, afim de apontar 

como a compreensão do inconsciente aos moldes freudianos permite propor o entrecruzamento 

entre amor e ética no pensamento do autor, destacando, com isto, uma possível relação entre 

amor e ética na perspectiva psicanalítica. Cabe observar que, ainda que Freud nunca tenha se 

dedicado diretamente a teorizar sobre ética, as questões éticas estão presentes em vários 

momentos de seus escritos. Como é possível observar na leitura de sua obra, a questão ética 

aparece de modo mais evidente em seus textos destinados a problematizar a respeito dos laços 

humanos e temáticas de ordem sócio-política. 

A obra de Freud, como se sabe, se constitui em duas tópicas. Na primeira tópica o aparelho 

psíquico aparece dividido entre, consciente, pré-consciente e inconsciente. Este modelo de 

aparelho psíquico funciona segundo o que se poderia chamar de uma teoria do trauma. Isto é, a 
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relação mais básica entre o aparelho psíquico e o mundo exterior seria o sistema perceptivo 

(Wahrnehmungssystem), como se lê na “Carta 52” de Freud (1896), o qual teria a função de 

mediar a entrada de estímulos a fim de proteger e isolar a psique do meio externo, evitando que 

sofra uma excitação excessiva que a colocaria em risco e seria vivida como desprazer. Quando 

um estímulo penetra o aparelho psíquico rompendo essa defesa considera-se que ocorreu um 

trauma 

Este sistema perceptivo, de que falamos acima, funcionaria em dois registros. O primeiro, 

seria formado pela ‘percepção’ (Wahrnehmungen), onde se originam as percepções às quais está 

ligada a consciência, mas que não conservam em si nenhum traço. Ainda nesse primeiro registro 

haveria a ‘indicação de percepção’ (Wahrnehmungszeichen) que se consiste no primeiro registro 

propriamente dito das percepções e que se organiza em associações por simultaneidade. O 

segundo registro é o Inconsciente, onde os registros da percepção já não estão dispostos em 

associações por simultaneidade, mas correspondem a lembranças conceituais sem acesso à 

consciência.  

Há ainda um terceiro registro, o pré-consciente, que se situa, por sua vez, nos domínios do 

ego e no qual os traços se apresentam a partir de representações-verbais, as quais já podem vir a 

consciência. Freud (1896) assinala que a passagem de um estímulo de cada um desses três 

registros para o outro, isto é, da percepção para o inconsciente e deste para o pré-consciente, 

possibilitando ao estímulo ascender finalmente à consciência na forma de sua representação, se 

dá por meio de processos sucessivos de retranscrição e tradução do material psíquico.  

Assim, neste primeiro momento de sua obra, Freud compreende que a origem da 

sintomática neurótica se daria por uma falha nesse processo de tradução, de forma que algo desse 

material psíquico não teria passado por essa tradução, tendo por consequência o retorno na forma 

de sintoma. Cada um destes processos de retranscrição e tradução corresponderiam a diferentes 

momentos do desenvolvimento psíquico. Isto é, para Freud  

 

“Cada transcrição subsequente inibe o processo anterior e lhe retira o processo de 

excitação. Quando falta uma transcrição subsequente a excitação é manejada segundo as 

leis psicológicas vigentes no período anterior e consoante às vias abertas nessa época.” 

(FREUD 1896, p. 289).  

 

Assim, uma falha na tradução se constitui numa falha da inibição e dá lugar ao que se 

entende como recalcamento, entendido como uma defesa patológica e expressão do desprazer. O 

pai da psicanálise aponta ainda que apenas eventos de natureza sexual são capazes de ultrapassar 

as defesas acionando o recalcamento, pois a magnitude das excitações por eles causadas 

aumentariam com o tempo conforme o desenvolvimento sexual.   
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Tal compreensão, Freud tirou de sua experiência clínica com as histéricas onde observou 

que o retorno, ou redespertar de lembranças relacionadas a vivências sexuais de fases anteriores 

do desenvolvimento psicossexual cujo teor agora pode ser reconhecido causam desprazer, o qual 

o recalque tenta evitar, provocando, no entanto o aparecimento da excitação referente a este 

conteúdo na forma de sintoma. Ou seja, o recalque logra evitar que o conteúdo dessas vivências 

chegue à consciência, mas falha em evitar o desprazer uma vez que não pode conter o afeto 

relativo à representação mantida inconsciente, o qual, retorna como sintoma, seja no corpo do 

histérico ou no pensamento obsessivo do neurótico.  

Dentro desta concepção do funcionamento psíquico o amor e sexualidade são tratados 

como uma única coisa, sendo o amor pensado a partir da noção ampliada de sexualidade proposta 

por Freud. Essa concepção ampliada a respeito da sexualidade é a base sobre a qual se estrutura a 

própria teoria, constituindo-se na gênese da explicação do funcionamento psíquico dos 

indivíduos, explicando ainda a origem e as causas de seus distúrbios, como evidenciado até aqui. 

Somente a partir de 1905 ele irá diferenciar, em “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, o 

objeto sexual do objeto do amor, tratando do objeto do amor como um objeto supervalorizado.  

O trabalho clínico revelou porém a Freud, que seu primeiro modelo para o aparelho 

psíquico era insuficiente, especialmente no que diz respeito ao que seja o inconsciente. Na 

primeira tópica, Freud compreendia que o ego estava totalmente situado no consciente e no pré-

consciente, estando relegadas ao inconsciente apenas as representações mentais por ele 

recalcadas, de forma que o conflito psíquico é tomado como um embate entre ego e inconsciente. 

Em “O Ego e o Id”, Freud (1923) nos relata que a experiência clínica, contudo, demonstrou que 

boa parte do ego também era inconsciente, o que se deu a partir da percepção da existência de 

uma resistência egóica, a qual aparecia na situação de análise e não era consciente para seus 

pacientes, resistência cujo funcionamento seria semelhante às representações recalcadas, isto é, 

demandariam certa dose de trabalho para que fossem tornadas conscientes.  

Uma vez compreendido que uma parte do ego também era inconsciente, o conflito psíquico 

não poderia mais ser formulado como um embate entre ego e inconsciente. Colocado isso, o 

inconsciente não mais poderia ser tomado como instância psíquica, limitando-se a descrever a 

forma em que se encontra uma representação mental da qual não estamos conscientes no 

momento. Assim, Freud se viu obrigado a propor um novo modelo para representar o psiquismo 

a fim de superar os limites do primeiro modelo. Na segunda tópica o aparelho psíquico aparece 

como dividido em três instâncias, Id, Ego e Superego.  

A partir da influência de suas leituras da obra de Nietzsche, Freud irá tomar o termo Id para 

designar o lugar ocupado pelas pulsões no aparelho psíquico a fim de evidenciar essa instância 

como lugar das forças desconhecidas e incontroláveis que operam no sujeito à revelia de seu Ego. 

O Ego passa a ser compreendido como a parte do Id modificada pela influência direta do mundo 

externo e que busca aplicar essa influência ao Id. Freud (1923) acrescenta ainda que o Ego é uma 
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formação com o caráter de um precipitado de catexias objetais abandonadas, pelas quais ele 

assume características do objeto perdido, havendo uma transformação da libido objetal em libido 

narcísica. 

Na segunda tópica, não somente muda o modelo do aparelho psíquico para Freud como 

também a compreensão e dinâmica das pulsões. Mais uma vez a experiência clínica obrigou-o a 

rever sua teoria. Os sonhos relatados pelos soldados que voltaram da guerra apresentavam, 

curiosamente, a repetição das vivências traumáticas e desprazerosas experimentadas no campo de 

batalha. Tal repetição ia contra o princípio de prazer como regulador primordial do 

funcionamento psíquico. A partir de 1920, com seu ilustre texto, “Além do Princípio do Prazer”, 

Freud faz uma revisão em sua teoria e passa a pensar a pulsão em termos de pulsões de vida e 

pulsões de morte, as quais serão localizadas no Id. 

No que diz respeito à essa nova formulação do aparelho psíquico, haveria ainda uma 

graduação ou diferenciação no ego a que se pode chamar ‘ideal do ego’ ou ‘superego’. Para 

Freud (1923), sua origem se dará por meio da primeira e mais importante identificação de um 

indivíduo, a identificação com o pai. A identificação é a primeira forma de laço afetivo, anterior 

às relações objetais e que será base para a formação do ego e por consequência, como visto, 

também pela formação do superego.  

O superego pode ser pensado como herança do complexo de Édipo, em que compreende-se 

que, para o menino, à mãe seria direcionada uma catexia objetal, originalmente relacionada ao 

seio materno que é o protótipo para a escolha objetal de tipo anaclítico, enquanto com o pai ele 

estabeleceria uma relação de identificação, estas duas relações conviveriam de forma 

aparentemente pacifica durante certo tempo. Todavia, à medida que se intensificam os desejos 

sexuais do menino pela mãe, o pai passa a ser tomado como rival a ser eliminado para que ele 

possa garantir sua posse da mãe, dando origem ao complexo de Édipo. O complexo de Édipo 

revela assim a ambivalência presente desde o princípio na identificação com o pai.  

Na dissolução do complexo de Édipo a catexia objetal da mãe por parte do menino deve ser 

abandonada, podendo dar lugar ou a uma intensificação da identificação com o pai ou a uma 

identificação com a mãe, podendo ainda haver uma conjugação de ambas. Freud adverte que  

 

O superego, contudo, não é simplesmente um resíduo das primitivas escolhas objetais do 

id; ele também representa uma formação reativa enérgica contra essas escolhas. A sua 

relação com o ego não se exaure com o preceito: ‘Você deveria ser assim (como seu 

pai)’. Ela também compreende a proibição: ‘Você não pode ser assim (como seu pai)’, 

isto é, você não pode fazer tudo que ele faz; certas coisas são prerrogativas dele. 

(FREUD, 1923, p. 49) 
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É especialmente a noção de superego que nos permite traçar uma relação entre amor e ética, 

conforme a proposta para meu trabalho de dissertação, uma vez que Freud afirma a respeito do 

superego que ele é resultado, tanto do longo período de desamparo e dependência no início da 

vida humana, como da repressão do complexo de Édipo. O que está colocado quanto ao 

desamparo tem grande importância para nosso trabalho. Conforme expõe Moreira (2002), Freud 

aponta no Projeto (1895) que “a mediação do outro-pessoa adia a descarga pulsional, 

transformando a busca pela inércia neurônica em prazer e erotismo, tornando viável a existência 

humana” dessa forma, “coloca-se na pauta a discussão sobre a dívida simbólica como 

constitutiva do sujeito. Sem o outro, não existiria o eu, pois a energia tomaria a direção da 

descarga mortífera.” (MOREIRA, 2002, p.59). 

Seguindo neste mesmo argumento, Lejarraga (2002) pontua também que “mais do que um 

modelo de satisfação erótica, o sugar o seio materno seria paradigmático do amor por constituir 

uma imagem de um ser desvalido que recebe do outro um cuidado amoroso, ou seja, um cuidado 

que [..] o tiraria de seu desamparo”. (2002, p. 55). Tal proposição, associada à afirmação de 

Freud de que “... o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos 

morais.” (FREUD, 1895, p. 422) nos permite pensar que há na psicanálise uma estreita relação 

entre amor e ética, sendo a segunda advinda do primeiro. Não apenas isso, tais considerações nos 

permitem propor a presença do outro, presença anterior e condição de surgimento do sujeito 

enquanto tal, como marca salutar de um amor que possa ser base para uma ética da psicanálise, 

visto que apenas uma forma de amor que reconheça a alteridade em seu caráter irredutível e vital 

pode alicerçar e justificar entre os humanos uma existência ética. 

 Por fim, à guisa de conclusão, esta breve explanação elaborada aqui nos aponta para o 

reconhecimento do quanto a noção de inconsciente é central para a psicanálise. É a partir de sua 

elaboração e evolução ao longo da teorização freudiana que se pode problematizar as noções de 

amor e ética e suas relações, visto que a compreensão do inconsciente e suas modificações irão 

afetar a maneira como Freud postula o amor ao longo de sua obra, assim como a possibilidade de 

identificar em seu texto correlações entre amor e ética.  
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