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RESUMO 

 

Este artigo teve por objetivo analisar, com o auxílio da revisão bibliográfica dos estudos 

psicanalíticos freudianos, o que os professores representam para adolescentes em fase escolar, 

deste modo, aproximando a psicanálise da pedagogia. Sua ideia central é que, devido às 

descobertas de um pai faltoso, impotente e falho, por parte das adolescentes e dos adolescentes, 

estes elegem seus professores como sub-rogados paternos. Corroborando essa pressuposição, o 

presente artigo quer colaborar com professores, tanto na avaliação de suas visões, métodos e 

práticas educacionais quanto, por consequência, na formação de caráter de adolescentes. Além 

disso, quer colaborar na desmistificação da ideia, ainda tão presente em nossa cultura, de que os 

professores são única e exclusivamente responsáveis pela transmissão de um conhecimento 

inacessível e pela imposição da disciplina, portanto, isentos de qualquer manifestação de afeto.  

 

 

Palavras-chave: Psicanálise freudiana, educação, adolescência, professores, substitutos 

paternos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nunca é demais uma produção científica que aborda problemáticas concretas, ao contrário 

das que abordam questões abstratas, muito pouco aplicáveis e distantes do estado real de coisas de 

determinada sociedade. A educação, juntamente com seus subsequentes temas, sempre faz parte 

do primeiro tipo de problemática, pelo menos tinha de ser assim compreendida. Ora, pois, pensar 

e repensar a educação, ponderando seus aspectos teórico-práticos, implica mudanças, novas 

posições perante a realidade, cidadania, enfim, conscientização. Uma educação opressora será a 

que menos contribuirá para o progresso civilizatório. É imprescindível avaliar nosso saber-fazer e 

nos esforçar por equipará-lo à sociedade a fim de resolver seus problemas e suprimir suas 

necessidades, isto serve para todos os profissionais. 

Diante disso, este artigo tem por objetivo analisar, com o auxílio da revisão bibliográfica dos 

estudos psicanalíticos freudianos, o que os professores representam para adolescentes em fase 

escolar, deste modo, aproximando a psicanálise da pedagogia. De um modo geral, a figura do 

professor diz respeito única e exclusivamente àquele que transmite um conhecimento inacessível 

e que é responsável pela imposição da disciplina, portanto, isento de qualquer carga de afeto por 

parte dos educandos. Desde já, porém, é importante dizer que essa conclusão é bastante superficial 

e, muito pelo contrário, os professores são objeto de fortes cargas de afeto por parte dos educandos, 

neste caso adolescentes, já que assumem o lugar paterno em suas fantasias, conforme será 

corroborado nas páginas seguintes. 

A confirmação dessa hipótese implicará contribuições tanto para o âmbito acadêmico quanto 

para a sociedade. Em relação às primeiras contribuições, reforçará ainda mais a 

interdisciplinaridade da psicanálise com outras ciências não psicológicas e auxiliará os professores 

na avaliação de suas visões, métodos, práticas educacionais e, por consequência, na formação de 

caráter de adolescentes. Em relação às segundas contribuições, intimamente relacionadas às 

primeiras, promoverá consciência crítica a respeito da representação dos professores, evidenciando 

o quanto estes são importantes no processo de formação do sujeito e desmistificando a ideia de que 

são apenas transmissores de conhecimentos e responsáveis pela imposição da disciplina. 

Para efeito de melhor compreensão, foi elaborado da seguinte maneira. Na seção Psicanálise 

e suas perspectivas psicológica e educacional, a título de contextualização, evidenciou que a 

psicanálise possui sua perspectiva psicológica, mas, além disso, possui perspectivas não 

psicológicas, sobretudo educacional. Na seção O primeiro amor, suas demarcações e implicações: 

introdução à linha de raciocínio, elucidou os conceitos psicanalíticos “Complexo de Édipo”, 

“Ambivalência de Sentimentos”, “Castração” e “Identificação”, a fim de fornecer a base da 

hipótese deu seu problema de pesquisa. Na seção Da destruição do ideal paterno e da eleição dos 
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professores enquanto seus substitutos na adolescência, buscou, portanto, corroborar a hipótese de 

seu problema de pesquisa. Por fim, aduziram-se as considerações finais. 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 Psicanálise e suas perspectivas psicológica e educacional 

 

Não nos é estranho, ou pelo menos não deveria ser, o fato de que, ao iniciarmos a elaboração 

de determinado texto ou pôr em execução nossas escolhas e atividades profissionais, reportamos 

às vivências escolares concernentes ao período da adolescência, onde mudanças biológicas, físicas, 

psicológicas e sociais mais se manifestam. Não nos é estranho, também, o fato de que, 

simultaneamente, sejam despertadas em nossas psiques lembranças de os responsáveis por nos 

instruir: os professores., que há muito já tinham, em princípio, ficado no abismo do esquecimento. 

Nessa fase da vida, sentíamos de modo geral uma forte afeição pelos nossos professores, ao passo 

que não sabíamos decifrar por qual razão.  

Haja vista essa incógnita, esforcemo-nos por analisar, visando mais os fatores emocionais do 

que os intelectuais, o que representam os professores para adolescentes em fase escolar. Antes, 

porém, é necessário que depreendamos, a título de contextualização, alguns pontos importantes 

acerca da psicanálise.   

Elaborada pelo austríaco Sigmund Freud (1856-1939), a psicanálise, como ciência 

psicológica, visa à cura de determinadas doenças, as assim intituladas neuroses (Freud, 1996 

[1913]), posto que seja recomendável ao tratamento de pessoas, por assim dizer, normais. Não uma 

cura que diz respeito à extirpação do sintoma, a que se dedicam ciências médicas, mas uma cura 

no sentido da restituição da palavra perdida do sujeito a ele próprio. A cura, em psicanálise, dá-se 

pela palavra¹, e cura significa, ao contrário de fragmentação, o preenchimento da lacuna existente 

na história do sujeito, causada pela suspenção de seu dizer, que fora provocada por uma carga forte 

de afeto não suportada por ele e que, em consequência, tornou-se inconsciente². Conforme 

expressou Freud (1996 [1905], p. 283): 

 

É que as palavras são o mediador mais importante da influência que um homem 

pretende exercer sobre o outro; as palavras são um bom meio de provocar 

modificações anímicas [psíquicas] naquele a quem são dirigidas, e por isso não 

soa enigmático afirmar que a magia das palavras pode eliminar os sintomas 

patológicos, sobretudo aqueles que se baseiam justamente nos estados psíquicos 

(FREUD, 1996 [1905], p. 283). 
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Além de sua perspectiva psicológica, a psicanálise, por sua vez, devido ao aprimoramento 

em seus estudos, tem perspectivas outras não psicológicas, a saber, Filológica, Filosófica, 

Biológica, Desenvolvimentista, Histórica, Estética, Sociológica e Educacional. Seguindo o 

objetivo deste artigo, fiquemos somente com essa última perspectiva. Nela, a psicanálise tem por 

finalidade auxiliar os educadores, fornecendo-lhes recursos para melhor realizar o processo 

educacional. Com o auxílio de nossa ciência, são capazes de compreender mais profundamente o 

desenvolvimento das crianças e dos jovens, não se submetendo aos esforços de suprimir os 

impulsos sexuais à força. Como se sabe, essa possível supressão pode ser fonte de inúmeras 

doenças gravíssimas que, sem dúvida, promovem problemas que vêm a estorvar o progresso 

cultural (Freud, 1996 [1913]). 

É fácil observar a severidade de que alguns educadores fazem uso ao interagir com crianças 

e adolescentes, visando a reprimir a todo custo quaisquer manifestações de sexualidade (Freud, 

1996 [1913]) e, não menos, de agressividade (Freud, 2011 [1930-36]); isso nos faz compreender 

melhor por que, principalmente quando adultos, concluem ser difícil ter felicidade na cultura. Por 

consequência, podemos assegurar, sem receio, que esses educadores são os principais responsáveis 

pela produção das neuroses. Quanto a isso, a psicanálise pode contribuir e muito, a saber, 

auxiliando os educadores no processo de formação de caráter das crianças e adolescentes, tendo 

como orientação básica o fato de que os instintos sexuais perversos, ao invés de serem reprimidos, 

têm de ser direcionados à “Sublimação”, isto é, direcionados a objetos não sexuais; a sublimação 

do instinto “é um traço bastante saliente da evolução cultural, ela torna possível que atividades 

psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tenham papel tão significativo na vida 

civilizada.” (Freud, 2011 [1930-36, p.42]). Nesse sentido, podemos seguir a orientação freudiana 

de que: 

 

A educação deve escrupulosamente abster-se de soterrar essas preciosas fontes de 

ação e restringir-se a incentivar os processos pelos quais essas energias são 

conduzidas ao longo de trilhas seguras. Tudo o que podemos esperar a título de 

profilaxia das neuroses no indivíduo se encontra nas mãos de uma educação 

psicanaliticamente esclarecida (sic) (Freud, 1996 [1913], p. 197-198). 

 

Colocadas à disposição essas informações preliminares, já é possível tentar analisar o que os 

professores representam para adolescentes em fase escolar. Portanto, na seção seguinte, iremos 

compreender os conceitos “Complexo de Édipo”, “Ambivalência de Sentimentos”, “Castração” e 

“Identificação”, nesta sequência. 
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1.2 O primeiro amor, suas demarcações e implicações: introdução à linha de raciocínio 

 

Segundo Freud (1907), o sujeito, já na sua mais tenra idade, é capaz de sentir as principais 

manifestações psíquicas referentes ao amor, ou seja, ternura, dedicação e ciúme. Ao falarmos de 

Complexo de Édipo, estamos falando justamente do período em que a criança, seja menino ou 

menina, demonstra seus primeiros traços de amor a seus pais, não necessariamente os biológicos, 

por receber deles afeto. Via de regra, o menino demonstra ter desejos intensos de amor por sua 

mãe, assim, concluindo por fim ser o pai seu rival; a menina, em primeira instância, também 

demonstra ter desejos intensos de amor por sua mãe, mas, enfim, realizando a troca de seu “objeto 

original”, demonstra ter desejos intensos de amor por seu pai (Freud, 1996 [1931]). 

É importante dizer que essa dinâmica se constitui por aquilo que, em psicanálise, foi 

intitulado "Ambivalência de Sentimentos", presente, em maior ou menor grau, na constituição de 

todo sujeito com quem menos se espera, isto é, pessoas amadas. Mas, temos de perguntar, 

ambivalência entre quais sentimentos? A resposta é entre os sentimentos predominantes de amor e 

ódio: amor ao objeto elegido, ódio ao terceiro, já que impõe à relação estabelecida demarcações. 

A experiência nos ensina que, onde houver uma forte demonstração de carinho, 

concomitantemente, haverá uma forte corrente de hostilidade inconsciente. Esse: “É o caso 

clássico, o paradigma da ambivalência dos afetos humanos.” (FREUD, 2013 [1912-13], pp. 46-

58). Em consequência, a criança é atormentada pela dúvida se é realmente amada ou não. Quanto 

a isso, a orientação de Freud (1996 [1907], p. 127) de que "Se as dúvidas que as crianças levam 

aos mais velhos não são satisfeitas, elas continuam a atormentá-las em segredo, levando-as a 

procurar soluções [...].” nos parece ser assaz preciosa, porque, se tais dúvidas não forem saciadas, 

serão recalcadas, isto é, estarão mais vivas do que nunca no inconsciente. 

O embargo maior para a criança é o fato de ela não poder mais se enamorar de seus pais, 

devido à barreira do incesto, implicando a dissolução do Complexo de Édipo: 

 

A menina gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama acima de tudo o 

mais, porém chega a ocasião em que tem de sofrer [por] parte dele uma dura 

punição e é atirada para fora de seu paraíso ingênuo. O menino encara a mãe como 

sua propriedade, mas um dia descobre que ela transferiu seu amor e sua solicitude 

para um recém-chegado (sic) (FREUD, 1996 [1924], p. 195). 

 

Com efeito, é instaurada a “Castração”, onde o menino, devido à sua supervalorização do 

pênis, é confrontado com a ameaça de perdê-lo, caso não dirija seus instintos sexuais a outro objeto 

que não seja sua mãe, o que lhe causa grande ressentimento e nostalgia. O menino chega a legitimar 

essa ameaça de castração em seu processo de socialização, ao perceber que a menina não tem o 
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pênis. Esta, devido a não ter o pênis, julga-se inferior e objeto de injustiça, não lhe causando temor 

à ameaça de castração, mas inveja do menino por ter o pênis; seu ressentimento e sua nostalgia 

relacionam-se mais à perda do amor paterno (Freud, 1996 [1924], pp. 197-200). 

No caso mais geral, isto é, na neurose³, e limitemo-nos somente a ele, a criança, menino ou 

menina, inscreve-se na “Lei da cultura” que refuta o incesto, sendo obrigada a eleger outro objeto 

de amor que não seja, em última instância, nem sua mãe nem seu pai. A solução é, portanto, buscar 

na cultura indivíduos que se assemelhem a seus pais, que sejam seus sub-rogados. De modo geral 

então, o menino vai à procura de alguém que seja substituto de sua mãe, enquanto a menina vai à 

procura de alguém substituto de seu pai. Todas suas relações posteriores, na fase adulta, terão como 

modelo as relações estabelecidas com seus primeiros objetos amorosos, os pais.  Por consequência: 

 

Isso produz o que se poderia descrever como um clichê estereotípico (ou diversos 

deles), constantemente repetido – constantemente reimpresso – no decorrer da 

vida da pessoa, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos 

objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e que decerto não é inteiramente 

incapaz de mudar, frente a experiências recentes. [...]. Se a necessidade que 

alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, ele está fadado a 

aproximar-se de cada nova pessoa que encontra idéias libidinais antecipadas; e é 

bastante provável que ambas as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de 

tornar-se consciente quanto a inconsciente, tenham sua cota na formação dessa 

atitude (sic) (FREUD, 1996 [1912], pp. 111-112). 

 

Não podemos nos esquecer do conceito “Identificação”, que está intimamente relacionado à 

conjuntura acima. A identificação é, sem dúvida, a mais "remota expressão de um laço emocional 

com outra pessoa. [...] na verdade, é ambivalente desde o início; pode tornar-se expressão de 

ternura com tanta facilidade quanto um desejo do afastamento de alguém." (FREUD, 1996 [1921], 

p. 109). A identificação com o objeto está relacionada mais ao fato de querer sê-lo, aliás, "a 

identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele que 

foi tomado como modelo." (FREUD, 1996 [1921], p. 110). Na trama do complexo de Édipo, a 

saber, o menino identifica-se, paradoxalmente, com seu pai, mesmo que este seja seu rival, porque 

dominou seu primeiro objeto de amor; por não conseguir fazê-lo, identifica-se com aquele que o 

pode. Já a menina, um caso mais abstruso, identifica-se com a mãe, mas visando a substituí-la, a 

mostrar-lhe como é ser uma mulher e a ter uma conduta feminina perante o pai (Freud, 1996 [1924], 

pp. 197-200). É imprescindível expressar que tudo isso faz parte das fantasias da criança, mas que 

pode escoar para a vida real, caso não sejam empreendidos recursos adequados de desvios dessas 

fantasias tal qual prevê a ciência da psicanálise. 
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Nesta seção foi disponibilizada a introdução à linha de raciocínio da hipótese de o que os 

professores representam para adolescente em fase escolar, mostrando-se óbvio o fato de que sua 

raiz está nas relações edípicas. Com efeito, já é possível colocar de fato em execução a 

argumentação da hipótese do problema de pesquisa deste artigo. Para tanto, fica a serviço da seção 

seguinte. 

 

1.3 Da destruição do ideal paterno e da eleição dos professores enquanto seus substitutos 

na adolescência  

 

Decerto, para os que não estão familiarizados com os pressupostos da psicanálise, deve ser 

difícil concluir, afinal, qual a relação entre “Complexo de Édipo”, juntamente com seus derivados, 

aos que nos referimos acima, e os professores. Desde já, então, cumpre dizer que os professores 

são compreendidos como sub-rogados paternos pelas adolescentes e pelos adolescentes. 

Conquanto não pareça, essa conclusão não se mostra obscura, ao passo que a de como ocorre essa 

substituição, sim.  Com efeito, fazendo uso de um silogismo, é o que tentaremos depreender a partir 

deste ponto. 

Em primeiro lugar, somos levados a assegurar, sem hesitação, que todos os relacionamentos 

e escolhas empreendidas, após o período infantil, fundamentam-se nas relações estabelecidas no 

período edípico, como foi possível perceber na seção anterior, sendo importante lembrar que elas 

são, em suas essências, ambivalentes. Todas as pessoas a quem nos achamos ligados em nossa 

socialização são figuras substitutivas das pessoas com as quais nos relacionamos em nossas mais 

tenras idades, isto é, nossos pais. Para reforçar a linha de raciocínio, reportemo-nos às palavras de 

Freud: 

 

[...] relacionamentos posteriores são assim obrigados a arcar com uma espécie de 

herança emocional, defronta-se com simpatias e antipatias para cuja produção 

esses próprios relacionamentos pouco contribuíram. Todas as escolhas posteriores 

de amizade e amor seguem a base das lembranças deixadas por esses primeiros 

protótipos (sic) (FREUD, 1996 [1914], p. 257). 

 

Se, por exemplo, observarmos nossas relações com nossos professores na adolescência, isso 

se torna bastante admissível. É bem verdade que, em grande parcela, tanto nossas preferências 

quanto nossos bloqueios na vida passam por eles, sobretudo os de caráter científico. Ao mesmo 

tempo em que os cortejávamos, sentíamos por nossos professores grandes antipatias. Analisávamos 

suas personalidades e, a partir delas, formávamos as nossas. No fundo, porém, o que realmente 
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sentíamos por eles era nada mais nada menos do que uma grande afeição: "Estávamos, desde o 

princípio, igualmente inclinados a amá-los e a odiá-los, a criticá-los e a respeitá-los." (FREUD, 

1996 [1914], p. 256)., isto é, indicando uma forte demonstração da “Ambivalência de 

Sentimentos”. Quanto a essa nossa maneira ambivalente de nos relacionarmos com nossos 

professores, temos tão-somente a dizer que são resquícios de nossas relações primeiras com nossos 

pais. 

Em segundo lugar, já nos períodos da adolescência, onde ocorre, de maneira mais intensa, a 

socialização, o ideal paterno decai expressivamente, ocasionando, tanto à adolescente quanto ao 

adolescente, desprezo, rebeldia e, não menos, a dissolução da autoridade (Freud, 1996 [1910]). 

Antes, na infância, tanto a menina quanto o menino, atribuíam ao pai a figura de um ideal, agora, 

porém, começam a fazer novas descobertas e, por consequência, deixam que sua ideia original 

concernente a ele se altere, fazendo com que ocorra o "desligamento de seu primeiro ideal" (Freud, 

1996 [1907]). 

Assim, as adolescentes e os adolescentes, chegam à conclusão de que o pai não é o ser mais 

potente, detentor de sabedoria e riqueza, conforme inferiam na infância. Essa descoberta é bastante 

frustrante para eles, despertando uma forte insatisfação, fazendo com que o pai seja criticado e seu 

lugar na sociedade seja avaliado. Desejam, enfim, que ele pague da maneira mais pesada para 

aplacar seus desapontamentos. As novas conclusões a quem chegam, devido à socialização, 

solapam a idealização do pai, consequentemente, a identificação e o amor que os jovens e as jovens 

nutriam por ele. Nesse momento, em outras palavras, é desferido o golpe na expectativa primeira, 

isto é, referente à infância, que as adolescentes e os adolescentes até então depositaram no pai 

(Freud, 1996 [1907]). 

Em terceiro lugar, por fim e como consequência da conjunção das duas situações anteriores, 

entram em cena os professores enquanto ideais paternos. Nem todos, é verdade, são pais reais, mas 

passam a ocupar o lugar de pais na fantasia das adolescentes e dos adolescentes. Os professores 

tornam-se, então, substitutos do pai real que, não sendo esperado, causou desapontamentos 

indescritíveis ao deixar transparecer suas faltas, falhas e impotências. Isso ocorre porque 

demonstram serem, em suas representações e no imaginário cultural, maduros, “inatingivelmente 

adultos”, detentores de um saber que naquele que deveria tê-lo, o pai real, ficou aquém; portanto, 

são indiscutivelmente modelos apropriados ao processo de identificação por partes das 

adolescentes e dos adolescentes. É importante lembrar que é justamente nesse período da vida em 

que estamos a reformular aspectos de nossa identidade e a concluir a construção de nossa 

personalidade (Freud, 1996 [1914]). 

Mas, como nem tudo são flores, acontece que essa substituição é aprazível somente em um 

primeiro momento, sendo que posteriormente se repete a mesma ambivalência de afetos com o pai 

faltoso. As adolescentes e os adolescentes começam a tratar os professores tal qual tratavam seus 

pais na infância: primeiro, idealizando-os, depois, hostilizando-os. Assim, nas próprias palavras de 
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Freud (1996 [1914], p. 158), que inclui a maioria de nós nessa circunstância: “Confrontamo-los 

com a ambivalência que tínhamos adquirido em nossas próprias famílias, e, ajudados por ela, 

lutamos como tínhamos o hábito de lutar com nossos pais em carne e osso.". 

Sintetizando, (1) as relações nas fases posteriores da vida são guiadas pela herança emocional 

adquirida no período edípico; (2) no período da adolescência, devido à socialização, ocorre a 

desconstrução do ideal paterno, sobretudo pela via do saber, abrindo brecha à eleição de uma 

pessoa que venha a ocupar seu lugar, em nosso caso os professores; (3) por consequência dessa 

conjuntura, os professores vêm a ocupar o lugar do pai real, por representarem serem as figuras 

que mais se demonstram detentoras de saber e altamente maduras. Porém, devido à luta constante 

entre os sentimentos de amor e ódio, as adolescentes e os adolescentes acabam por repetir na 

relação com os professores, os substitutos paternos, a mesma ambivalência de afetos existente na 

relação com o pai real.     

 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espero que este artigo tenha alcançado seu objetivo principal, que foi o de apresentar as 

considerações psicanalíticas freudianas acerca dos professores, os substitutos paternos. Além disso, 

espero que este artigo tenha, minimamente, demonstrado o quanto a ciência da psicanálise pode 

auxiliar ciências não psicológicas, neste caso a pedagogia, já que possibilita uma compreensão 

mais ampliada do fenômeno. 

Em sua perspectiva educacional, a psicanálise colabora na reformulação das teorias e práticas 

dos professores, visando a orientá-los a respeito da formação do caráter de crianças e adolescentes. 

Como se sabe, os professores são figuras importantíssimas para a formação do sujeito, portanto, é 

imprescindível que eles façam uso dos métodos mais eficazes e tenham consciência de quais seus 

possíveis efeitos ao serem colocados em prática. 

De fato, uma educação repressora, que nega as manifestações instintuais de crianças e coíbe 

as de adolescentes, é excessivamente perigosa. Podemos garantir, sem medo de errar, que a maioria 

dos problemas que atravancam o processo civilizatório é de sua responsabilidade. Tudo aquilo que 

de algum modo foi silenciado, fala mais do se estivesse percorrido seu desenvolvimento natural, 

isto também vale para os instintos. 

Para finalizar, gostaria de expressar que elaborar este artigo foi bastante instigante; falar do 

processo educacional é sempre instigante. Compreendo que uma educação, formal ou informal, 

cujos objetivos sejam promover progresso cultural, jamais deverá ser colocada de lado e entendida 

como um produto acabado. Ser professor é um ato de coragem que requer muita responsabilidade. 
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Além disso, é de nosso conhecimento o fato de que a arte tem sua peculiaridade de retratar 

com verossimilhança a situação real de coisas à que se acha submetida cada sociedade em seu 

tempo. Portanto, indico a película “O substituto” (2011), que possui como diretor Tony Kaye e 

como roteirista Carl Lund, para análise, correlação com o que fora expresso neste artigo e repensar 

da prática educacional. 

 

NOTAS 

 

I –  Embora seja esse um dos fatores que mais distancia a psicanálise de demais ciências, faz, em 

contrapartida, esta ser criticada por ser acientífica e se fundamentar na sugestão. Quanto a isso, somos 

levados a assegurar que o método psicanalítico é, sem dúvida, o mais penetrante, já que chega mais 

longe e consegue alcançar a transformação mais ampliada do doente (Freud, 1996 [1905-1904]). 

 

 

II – O senso comum utiliza desse termo para fazer menção a processos mentais considerados não 

conscientes e para falar de um indivíduo que não tenha domínio sobre seus atos, chamando-o louco. 

Em psicanálise, inconsciente diz respeito a uma “outra cena” da consciência, um lugar desconhecido 

por esta, que se forma a partir de conteúdos recalcados (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 375). 

 

 

III – Sendo uma das categorias diagnósticas mais conhecidas no campo psicanalítico, seu gênese está 

intimamente relacionado a um conflito psíquico infantil de teor sexual, que se originou devido à 

fixação da libido da criança no período [anal] infantil. Aliás, está intimamente pautada pelas relações 

primeiras entre a criança e seus responsáveis, as quais estão assentadas no que na psicanálise foi 

denominado “Complexo de Édipo” e “Complexo de Castração”. Nesse caso, a criança introjeta as 

leis simbólicas da cultura. Possui as subcategorias obsessão, histeria e fobia. Todas elas têm em 

semelhança o mecanismo de recalcamento das primeiras vivências no “Complexo de Édipo” e no 

“Complexo de Castração”, ou seja, torna-as inconscientes. Porém, suas posições perante ambos os 

complexos são divergentes, a saber, na obsessão: o que fora recalcado se apresenta através de 

pensamentos e dúvidas obsessivas que atrapalham a ação. Na histeria: o que fora recalcado se 

apresenta simbolizado através de sintomas corpóreos diversos. Na fobia: torna-se “uma angústia num 

terror imotivado, frente a um objeto, um ser vivo ou uma situação que não apresentam em si nenhum 

perigo.” (ROUDINESCO e PLON, 1998, pp. 243-535). Acresce que, além da categoria Neurose e 

suas subcategorias, existem duas outras categorias: Psicose e Perversão. Na primeira categoria, há as 

subcategorias esquizofrenia, paranoia e melancolia. Na segunda categoria, exibicionismo, 

voyeurismo, sadismo, masoquismo, zoofilia e necrofilia. Ademais, ambas as categorias e suas 

respectivas subcategorias não respondem a ambos os complexos da mesma maneira como na 

Neurose. A saber, a Psicose responde a ambos os complexos não introjetando as leis simbólicas da 

cultura, assim, reagindo perante elas através de alucinações e delírios. A Perversão responde a ambos 
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os complexos de maneira proativa, mas ao introjetar as leis simbólicas da cultura não as aceita, aliás, 

em primeira instância, sim, mas pretendendo, em segunda instância, transgredir tais leis; para ela, 

apenas o objeto perdido é relevante, reagindo através de fetiches (Cirino, 1994). 
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