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RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é fazer um resgate histórico a respeito do desenvolvimento do 

conceito de consciência construída por René Descartes e do conceito de Inconsciente por Sigmund 

Freud, a fim de compreender as contribuições e transformações que essas concepções trouxeram 

para o entendimento de sujeito, destacando principalmente o papel importante do Inconsciente na 

descentralização da razão e do homem consciente. Desse modo, utilizando-se da pesquisa 

bibliográfica, pretendeu-se elucidar primeiramente como o conceito de consciente e a concepção 

de sujeito moderno, a partir dos princípios racionais e científicos surgiram com René Descartes, a 

fim de explorar, posteriormente, o surgimento da estrutura Inconsciente no psiquismo humano, 

atribuído por Sigmund Freud, com base em sua primeira tópica do aparelho psíquico e, por fim, 

elaborar uma reflexão entre ambas as teorias a fim de esclarecer como a criação do Inconsciente, 

enquanto estrutura contrária da razão permitiu o nascimento de uma nova perspectiva do sujeito: a 

do sujeito contemporâneo.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A noção de sujeito é fundamental para a Psicologia e para as ciências humanas de maneira 

geral, pois sempre que se discute acerca da condição humana parte-se de certa concepção do 

homem. Porém, o ser humano é algo muito complexo de se compreender e a perspectiva em torno 

deste se altera ao longo do tempo de maneira a sofrer transformações por diversos pensadores.  

O primeiro a introduzir o conceito de sujeito nas ciências modernas foi René Descartes 

(1596-1650). Isto porque, na sua época – período do século XVII – o mundo estava passando por 

várias mudanças, sendo estas filosóficas, científicas, sociais, políticas e econômicas, tendo o 

Iluminismo como o principal movimento cultural em destaque. Neste movimento, o centro de todas 

as coisas tem seu foco para as questões humanas ao invés das questões divinas e religiosas, como 

anteriormente. Deste modo, devido à valorização do homem e da razão, surge a emergência de 

definir, segundo esses princípios, a concepção do mesmo.  

A partir disso, Descartes foi o primeiro a elaborar a noção de sujeito, no momento em que 

passa a duvidar de todos os conhecimentos a fim de se buscar uma verdade indubitável. A própria 

dúvida acaba, posteriormente, se tornando um elemento necessário para a descoberta do sujeito do 

pensamento e, consequentemente, da consciência.  

A visão moderna e cartesiana sobre o homem teve notoriedade durante muito tempo na 

humanidade, porém ela foi sendo desconstruída por vários outros estudiosos, principalmente entre 

os séculos XIX e XX, promovendo outra noção sobre o sujeito e a sua constituição. Sigmund Freud 

(1856-1939) foi considerado um dos principais críticos do pensamento cartesiano ao elaborar o 

Inconsciente e criar a sua própria ciência, a Psicanálise.  

Com as diversas descobertas acerca do Inconsciente, Freud traz contribuições para que se 

construa uma nova perspectiva de sujeito, que se encontra presente na contemporaneidade, de 

forma que descentralizará a razão e a visão de sujeito consciente construída por Descartes. Desta 

maneira, será apresentado no interior dessa pesquisa este resgate histórico percorrido desde René 

Descartes até Sigmund Freud, apontando os papéis importantes das duas concepções, consciente e 

inconsciente, para o entendimento de sujeito com o objetivo de destacar principalmente as 

contribuições da criação do Inconsciente na perspectiva contemporânea de sujeito em 

contraposição à visão moderna e cartesiana.  
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2. A CONSCIÊNCIA EM RENÉ DESCARTES 

 

René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês que introduziu na filosofia uma 

nova forma de se pensar sobre o homem e sobre a racionalidade humana, desenvolvendo um papel 

importante como um dos precursores para a elaboração das ciências modernas. (QUINET, 2003).  

A formação acadêmica de Descartes teve início em uma das melhores escolas da Europa, o 

Colégio Jesuíta de La Flèche, e lá ele recebeu sólida formação filosófica e científica. O ensino era 

inspirado nos princípios da filosofia escolástica1 e estava amplamente ligada com os fundamentos 

religiosos predominantes da época em que se desenvolvera (Reali & Antiresi, 2004; Sousa & 

Lopes, 2009). Porém, tais princípios já não se encontravam tão enraizados e solidificados ao longo 

do século XVI (época em que Descartes já havia terminado sua graduação) e, devido às 

transformações que o mundo vivenciava, estava se iniciando uma nova era cujo pensamento crítico 

iria se instalar com força suficiente para modificar a história, a cultura, a filosofia e a ciência. 

Ciente do grande abismo de sua orientação cultural e os novos conhecimentos que surgiam, 

Descartes logo se viu insatisfeito e confuso: 

 

Pois me encontrava embaraçado com tantas dúvidas e erros que me parecia 

não haver conseguido outro proveito, procurando instruir-me, senão o de 

ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. (Descartes, 2001, pág.8). 

 

Com isso, percebendo que o conhecimento tradicional não era puro, mas cheio de incertezas, 

o filósofo critica sistematicamente todo o conhecimento recebido da tradição e dedica-se a 

encontrar uma verdade segura. Para isso, ele vê a necessidade de uma metodologia que fosse capaz, 

segundo Reale e Antiresi (2004), “de instituir, controlar e ordenar as ideias existentes e guiar a 

busca da verdade”. (Reale & Antiresi, 2004, pág.284.) 

A obra Discurso do Método (1637) foi escrita por Descartes no período do século XVII, 

quando os princípios iluministas estavam fortemente presentes. Havia o enaltecimento da razão e 

da ciência, de forma que surge a necessidade de investigações acerca da origem do mundo e do 

próprio ser humano a partir de outra interpretação que não fosse às dos fundamentos religiosos. 

Neste texto, ele faz uma descrição sobre as suas reflexões e posicionamentos que foram 

vivenciados dentro desse período e retrata como, ao se conduzir a razão, consegue-se chegar à 

verdade indubitável que ele tanto almejava. 

                                                 
1 A filosofia escolástica foi desenvolvida no período da Idade Média e tinha como objetivo buscar, na filosofia Antiga, respostas para questões da 

fé religiosa.  
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Há já algum tempo eu me apercebi de que desde meus primeiros anos, 

recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que 

depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui 

duvidoso e incerto; de modo que me era necessário tentar seriamente, uma 

vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera 

crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse 

estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. (Descartes, 2011 

pág.29). 

 

Dessa maneira, na busca de um conhecimento sólido, ele abandona os princípios da 

escolástica e vai à busca da construção de um fundamento baseado na racionalidade, 

desenvolvendo a partir disso um método2 racional, constituído de quatro regras, que seriam 

condições para se conhecer a verdade. A primeira regra do método cartesiano é a Evidência, ou 

seja, nunca aceitar nada como verdadeiro sem antes conhecê-lo necessariamente como tal e 

absorver apenas aquilo que se apresenta de maneira clara e distinta sem motivo algum para se 

duvidar. A segunda regra é a Análise, que busca reduzir cada problema em diversas partes para 

poder melhor resolvê-lo. A terceira regra é a Síntese, que propõe pensar inicialmente nas ideias 

mais simples e mais fáceis de conhecer, para posteriormente ir às mais complexas. A quarta e 

última regra é a Enumeração, que busca a revisão de todo o processo, proporcionando uma visão 

mais geral de todos os passos, garantindo que nada pudesse ter sido omitido. (Descartes, 2001; 

Sousa & Lopes, 2009). 

Definidas as regras de seu método, ele parte em busca de uma verdade única e incontestável, 

e para encontrá-la, desprende-se de suas antigas opiniões e passa a rejeitar como totalmente falso 

todo conhecimento que pudesse lhe causar qualquer dúvida. Em outras palavras, o filósofo parte 

de uma dúvida que coloca toda certeza sobre o conhecimento em suspenso. 

 

(...), porém, por desejar então dedicar-me apenas a pesquisa da verdade, 

achei que deveria agir exatamente ao contrário, e rejeitar como totalmente 

falso tudo aquilo em que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito de 

ver se, depois disso, não restaria algo em meu crédito que fosse 

completamente incontestável. (Descartes, 2001, pág.37). 

 

Essa capacidade de duvidar sobre todas as coisas, conhecida como dúvida metódica, traz 

para Descartes uma certeza inabalável, a certeza de sua existência. O fato de duvidar provém de 

                                                 
2 O método de Descartes foi baseado nos princípios da matemática. Para o filósofo a matemática é uma forma de modelo ideal, pois o conhecimento 

que ela proporciona é puro e simples atingido pelo exercício da razão. Além de filósofo, Descartes também é considerado físico e matemático.  
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um ato de pensamento, ou seja, para que haja dúvida é necessário que o sujeito pense, e para pensar 

é necessário alguém que o faça. Portanto, o filósofo chega à conclusão: Penso, logo existo (cogito, 

ergo sum).  

Porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo tempo que eu queria pensar 

que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma 

coisa. E, ao notar que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão sólida e 

tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam 

capazes de lhe causar abalo, julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo 

algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. (Descartes, 2001, 

pág.38) 

 

A dúvida metódica cartesiana promove a existência da ciência enquanto moderna, e ao 

promovê-la se presencia na história o corte entre o mundo antigo da Idade Média e o mundo 

moderno. (Lopes, 2008) Como “corte” podemos compreender todas as rupturas que ocorrem no 

decorrer da história e que promovem a morte, bem como o nascimento de ideias. Anterior a 

Descartes, o homem e a natureza eram interpretados a partir de uma percepção sensível e 

metafísica, não havendo uma definição concreta do que era sujeito, mas, após o método cartesiano, 

a visão se torna completamente diferente devido às influências do período do Iluminismo.   

Logo, o fundamento da existência do homem deixa de estar presente na concepção divina e 

passa a se encontrar, segundo Descartes na certeza de que ele pode duvidar, e se ele só duvida 

porque ele pensa, logo, o fundamento da vida é o pensamento.  Ele mesmo declara ser uma res 

cogitan, ou seja, uma realidade pensante (Reali & Antiresi, 2004) que é constituída a partir do 

pensamento. Logo, quando faz referência ao sujeito, o filósofo coloca que o mesmo é o 

pensamento, e é essa visão de homem que irá perpetuar no período moderno.  

O homem do pensamento considera tudo aquilo que a razão lhe concebe de forma clara e 

distinta, ou seja, tudo aquilo que lhe é consciente. Nas palavras de Pinheiro (2011): “o que a 

doutrina cartesiana tomara em consideração em quanto à coisa pensante diz respeito ao âmbito da 

atividade mental consciente” (Pinheiro, 2011, pág. 53 apud Cottingahm, 1986, pág. 151). Portanto, 

a partir do “penso, logo existo”, Descartes não faz somente uma constatação, ele propõe, de acordo 

com Silva (2014) “a visão de um sujeito que toma conhecimento de si mesmo e que, por isso, 

garante a sua própria existência” (Silva, 2014, n.p.). O sujeito cartesiano então se apresenta como 

um ser dotado de razão e consciência, instrumentos que lhe conferem a capacidade de conhecer o 

mundo e a si mesmo.  

É necessário deixar claro que a noção de pensamento equivale, para Descartes, a noção de 

alma e, sendo assim, é ela que vai habitar o corpo humano.  Já a visão de corpo para o filósofo é 

mecanicista, ou seja, é uma máquina que possui engrenagens e funciona de acordo com o que lhe 
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foi programado. Descartes acreditava que a existência estava apenas no fato de se pensar, não 

sendo, portanto, dependente de qualquer coisa material, assim como ele declara em sua obra: “[…] 

era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser, não 

necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material”. (Descartes, 2001, pág. 39) 

Existia esta dualidade entre as naturezas de corpo e alma no pensamento cartesiano. Assim 

sendo, da mesma forma que existe uma res cogitan, existe também uma res extensa. De acordo 

com Reali e Antiseri (2004), a res extensa é esse mundo material, o corpo, que “se pode predicar 

como essencial apenas à propriedade de extensão”. (Reale & Antiresi, 2004, pág. 293) É a partir 

da res cogitan que o homem torna-se capaz de compreender a constituição da sua res extensa e 

apreender a realidade do mundo.  De acordo com Forlin (2011), o conhecimento do corpo é obtido 

a partir “da ideia de sua essência e propriedades essenciais no interior do pensamento”. (Forlin, 

2011, pág. 155)  

Em Descartes, portanto, percebe-se a facilidade em conhecer a alma antes do que o corpo, 

pois, assim como ele próprio declara: “a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do 

corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de 

ser tudo o que é” (Descartes, 2001, pág. 39). Portanto, o pensamento, como já dito acima, é aquilo 

que constitui o homem em sua essência e o faz compreender a realidade material e mundana. (Silva, 

2014)  

Posteriormente, em sua Meditação Sexta, descrita em seu texto Meditações Metafísicas 

(1641), Descartes busca compreender mais sobre o corpo e admite em sua reflexão que, embora a 

alma e o corpo pertençam a naturezas distintas, ou seja, mesmo uma estando em um plano 

metafísico e a outra no material, elas se complementam a fim de formar o sujeito. Portanto, 

identifica-se a existência do sujeito moderno que, a partir da perspectiva cartesiana, é um composto 

substancial (substância pensante e substância material) que possui como atividade fundamental o 

pensamento racional, promovendo assim, a visão de um sujeito consciente de suas ações e reflexões 

e, portanto, consciente de si mesmo. 

 

3. O INCONSCIENTE EM SIGMUND FREUD 

 

Embora a perspectiva cartesiana sobre o sujeito tenha perpetuado por muito tempo, ela foi 

criticada e modificada por diversos pensadores ao longo dos séculos XIX e XX. Um dos críticos a 

essa teoria foi Sigmund Freud, que com o desenvolvimento do Inconsciente, foi capaz de construir 

a sua ciência, a Psicanálise, e propor uma nova visão acerca do homem e do psiquismo humano. 
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A obra A interpretação dos Sonhos (1990 [1900]) é considerada como o maior trabalho de 

Freud, que possibilitou a inauguração da Psicanálise e mudou a maneira como o ser humano 

percebe a si mesmo, principalmente pelo fato ter demonstrado pela primeira vez um modelo do 

aparelho psíquico3. Entretanto, para a construção do mesmo, ele resgata elementos descritos em 

seu artigo Projeto para uma Psicologia Científica (1990 [1895]). Por ser médico neurologista, as 

considerações que Freud apresenta na sua teoria sobre os processos psíquicos no Projeto se 

originam a partir de uma perspectiva neurológica, de forma que o aparelho psíquico era exposto 

por ele como uma rede de neurônios capaz de transmitir e transformar a energia que produz a 

atividade psíquica. (Garcia-Roza, 2009) 

Nesse primeiro momento, o aparelho psíquico é formado por dois sistemas que estão 

posicionados em uma ordem fixa, de forma que ao ocorrer determinado processo psíquico, a 

energia passe “através dos sistemas numa sequência temporal” (Freud, 1990[1900], pág.563). 

Esses dois sistemas estão localizados nas extremidades do aparelho, de forma que uma extremidade 

é sensorial e a outra extremidade é motora. (Freud, 1990[1900], pág.563; Garcia-Roza, 2009, 

pág.78) 

 

Por conseguinte, atribuiremos ao aparelho uma extremidade sensorial e uma 

extremidade motora. Na extremidade sensorial, encontra-se um sistema que 

recebe as percepções; na extremidade motora, outro, que abre as comportas 

da atividade motora. Os processos psíquicos, em geral, transcorrem da 

extremidade perceptual para a extremidade motora. (FREUD, 1990[1900], 

pág.563) 

 

Desta maneira, todos os processos psíquicos se iniciam a partir dos estímulos captados pelo 

sistema sensorial e se encerram no sistema motor. A representação gráfica desse aparelho pode ser 

representada a partir da imagem a seguir (Figura 1): (Freud, 1990[1900], pág.564; Garcia-Roza, 

2009, pág. 78) 

 

                                                 
3

 Mais especificamente no Capítulo VII de sua obra. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 01.07.2019 

 

 

Karine Kim Matsumi Bathke Veiga 
Marco Antônio Faccione Berbel 

8 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

Porém, ao esboçar a sua teoria, ele percebeu que esta demonstração do aparelho psíquico não 

estava sendo capaz de suportar a complexidade dos fenômenos. Pois, de acordo com Freud, as 

percepções deixavam traços mnêmicos, ou seja, traços de memória que seriam modificações 

permanentes dos elementos dos sistemas, mas como poderia somente um sistema exercer duas 

funções ao mesmo tempo? (Freud, 1990[1900], pág.564; Garcia-Roza, 2009, pág. 79) Assim como 

o próprio Freud (1990 [1900]) pontua que: 

 

(...) há dificuldades óbvias em se supor que um mesmo sistema possa reter 

fielmente as modificações de seus elementos e, apesar disso, permanecer 

perpetuamente aberto à recepção de novas oportunidades de modificação. 

Assim, de acordo com o princípio que norteia nosso experimento, 

atribuiremos essas duas funções a sistemas diferentes. (Freud, 1990[1900], 

pág.565) 

 

Portanto, acrescenta-se o sistema da memória que é responsável por preservar os traços 

mnêmicos. O aparelho seguirá o mesmo fluxo temporal, porém agora, ele é constituído por três 

sistemas. Seu funcionamento vai ocorrer da seguinte maneira: a extremidade sensorial recebe os 

estímulos perceptivos, porém não preserva nenhum traço dele. Em seguida, surge o segundo 

sistema, a memória, que transforma esses estímulos em traços permanentes na mente e, por fim, a 

extremidade motora. Até esse momento, o aparelho psíquico era comparado por Freud como um 

instrumento óptico composto (como um telescópio ou microscópio), em que era constituído de 

diversos elementos ópticos dispostos de maneira contínua O aparelho seria estruturado como 

mostra a imagem a seguir (Figura 2): (Freud, 1990[1900], pág.565; Garcia-Roza, 2009, pág.79). 
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Porém, essa construção ainda era insuficiente para Freud, principalmente após realizar seu 

trabalho sobre os sonhos. Então, após A interpretação dos sonhos (1900), fica evidente para ele 

que existia outro sistema cuja função era excluir da consciência determinados elementos que 

constituíam a memória, assim como ele mesmo pontua:  

 

É o sistema Pcpt., desprovido da capacidade de reter modificações, e, 

portanto, sem memória, que supre nossa consciência de toda a 

multiplicidade das qualidades sensoriais. Por outro lado, nossas lembranças 

- sem excetuar as que estão mais profundamente gravadas em nossa psique 

- são inconscientes em si mesmas. Podem tornar-se conscientes, mas não há 

dúvida de que produzem todos os seus efeitos quando em estado 

inconsciente. O que descrevemos como nosso “caráter” baseia-se nos traços 

mnêmicos de nossas impressões; e além disso, as impressões que maior 

efeito causaram em nós - as de nossa primeira infância - são precisamente 

as que quase nunca se tornam conscientes. Mas, quando as lembranças 

voltam a se tornar conscientes, não exibem nenhuma qualidade sensorial, 

ou mostram uma qualidade sensorial ínfima se comparadas às percepções. 

(Freud, 1990[1900], pág.566) 

 

O aparelho psíquico toma uma nova forma. O primeiro sistema é caracterizado pelo 

Consciente e ele possuía a função de receber as informações provenientes dos estímulos externos 

e internos que ficam registradas de acordo com o prazer e/ou desprazer que elas causam no sujeito, 

portanto, as extremidades perceptivas/sensoriais e a motora, são consideradas como sendo o 

sistema Consciente. Porém, a função de arquivar e guardar esses registros não faz parte desse 

sistema, mas sim do sistema Pré-Consciente, pois todo o processo nele ocorrido pode penetrar na 

consciência sem qualquer empecilho, desde que a “atenção” esteja distribuída da maneira 

adequada. Em outras palavras, ele funciona como uma espécie de peneira dos conteúdos que podem 

passar ou não para o Consciente. Por fim, surge o sistema Inconsciente, que só tem acesso à 

consciência através do Pré-Consciente. A partir daqui, o aparelho psíquico não realiza mais um 

movimento temporal e progressivo devido às características do sistema Inconsciente que vão ser 

discutidas a seguir. Com a entrada do Inconsciente, o aparelho é representado da seguinte forma 

(Figura 3.): (Freud, 1990[1900], pág.566 e 567; Garcia-Roza, 2009, pág.79).  
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Portanto, é a partir desse momento que o termo “inconsciente” deixa de ser empregado como 

adjetivo, ou seja, designado apenas para aqueles conteúdos que não residem na consciência, e passa 

a ser designado como um sistema. Como dito acima, percebe-se que Freud constrói uma topografia 

do aparelho psíquico, dividindo os sistemas, de acordo com Brenner (1975) “os seus conteúdos e 

operações com base em serem eles conscientes ou não” (Brenner, 1975, pág. 48). Assim, esse 

modelo da mente ficou conhecido como sendo a primeira tópica freudiana que são constituídas 

pelos sistemas citados acima: Consciente, Pré-consciente e Inconsciente.   

Mais adiante, Freud se dedica a escrever um texto chamado O Inconsciente (1915), em que 

inicia dizendo que só é possível chegar a um conhecimento do Inconsciente quando ele passa por 

uma transformação ou tradução para algo consciente. Isso porque existe um mecanismo que 

impede que esses conteúdos venham à tona para a consciência da maneira original que Freud irá 

chamar, posteriormente, de repressão. (Freud, 1990[1915], pág.171) 

Ele também busca justificar a suposição a respeito do Inconsciente provando que sua 

existência é necessária e legítima. Ele considera como necessária, pois a consciência possui um 

número muito grande de lacunas, de forma que, existem certas ideias/manifestações que não 

sabemos de onde se originam e que o sistema Consciente também não é capaz de explicar. Não há 

explicações conscientes para os sonhos, os atos falhos, os chistes e os sintomas/obsessões que 

surgem nas pessoas, porém, o Inconsciente é capaz de explicá-los através da sua própria dinâmica 

e funcionamento. (Freud, 1990[1915]) Assim como ele considera:  

 

Ela é necessária porque os dados da consciência apresentam um número 

muito grande de lacunas, tanto nas pessoas sadias como nas doentes 

ocorrem com frequência atos psíquicos que só podem ser explicados pela 

pressuposição de outros atos, para os quais, não obstante, a consciência não 

oferece qualquer prova. Estes não só incluem parapraxias e sonhos em 

pessoas sadias, mas também tudo aquilo que é descrito como um sintoma 
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psíquico ou uma obsessão nas doentes; nossa experiência diária mais 

pessoal nos tem familiarizado com ideias que assomam à nossa mente 

vindas não sabemos de onde, e com conclusões intelectuais que alcançamos 

não sabemos como. (FREUD, 1990[1915], pág. 172) 

 

Outro motivo para a suposição ser necessária é que ela serve para explicar também as 

lembranças latentes4. Como Freud (1990[1915]) declara: “(...) o conteúdo da consciência é muito 

pequeno, de modo que a maior parte do que chamamos conhecimento consciente deve permanecer, 

por consideráveis períodos de tempo, num estado de latência, isto é, deve estar psiquicamente 

inconsciente”. (Freud, 1990[1915], pág. 172) 

Além disso, para Freud, sua teoria acerca do Inconsciente é legítima, pois ao declarar a 

existência de atos e manifestações que existem no próprio sujeito e que ele não consegue saber de 

onde se originaram, considera-se que estes são resultantes, por assim dizer, de outra parte do 

homem, visto que a consciência nos torna cientes de todas as nossas ações. A partir disso, ele 

demonstra a existência de atos psíquicos que carecem de consciência, mas que são pertencentes e 

influenciam na vida do indivíduo. (Freud, 1990[1915]) Nas palavras do próprio autor:  

 

A suposição de um inconsciente é, além disso, uma suposição perfeitamente 

legítima, visto que ao postulá-la não nos estamos afastando um só passo de 

nosso habitual e geralmente aceito modo de pensar. A consciência torna 

cada um de nós cônscio apenas de seus próprios estados mentais; que 

também outras pessoas possuam uma consciência é uma dedução que 

inferimos por analogia de suas declarações e ações observáveis, a fim de 

que sua conduta fique inteligível para nós (...). (...) A psicanálise exige 

apenas que também apliquemos esse processo de inferência a nós mesmos 

– procedimento a que, na verdade, não estamos por natureza inclinados. Se 

o fizermos, deveremos dizer: todos os atos e manifestações que noto em 

mim mesmo, e que não sei como ligar ao resto de minha vida mental, devem 

ser julgados como se pertencessem a outrem; devem ser explicados por uma 

vida mental atribuída a essa outra pessoa. Além disso, a experiência mostra 

que compreendemos muito bem como interpretar em outras pessoas (isto é, 

como encaixar em sua cadeia de eventos mentais) os mesmo atos que nos 

recusamos a aceitar como mentais em nós mesmos. Aqui, evidentemente, 

algum impedimento especial desvia nossas investigações de nosso próprio 

eu, impedindo que obtenhamos dele um conhecimento real (...) (Freud, 

1990[1915], pág. 174, 175 e 176) 

                                                 
4 O termo latente vem da obra de Freud A intepretação dos sonhos (1900) e refere-se a um dos tipos de conteúdos dos sonhos. De acordo com 

Laplanche e Pontalis (2001), os conteúdos latentes são um conjunto de significações de uma produção do inconsciente, ou seja, são conteúdos do 

inconsciente que, por meio dos sonhos e sua análise, exprimem algum desejo. 
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Ainda nesse escrito, ele irá descrever as características do Inconsciente e de seus conteúdos. 

Freud expõe a existência de dois tipos diferentes de conteúdos mentais inconscientes. De um lado 

existe os atos psíquicos que são meramente latentes e, portanto, temporariamente inconscientes, e 

os atos psíquicos que passam pela repressão. Seguindo o pensamento do autor, um ato psíquico 

passa por duas fases quanto a seu estado, de forma que entre essas fases existe uma “espécie de 

teste” ao qual Freud chama de censura. (Freud, 1990[1915])  

 

Na primeira fase, o ato psíquico é inconsciente e pertence ao sistema Ics.. 

se no teste, for rejeitado pela censura, não terá permissão para passar à 

segunda fase; diz-se então que foi ‘reprimido’, devendo permanecer 

inconsciente. Se, porém, passar o esse teste, entrará na segunda fase, e 

subsequentemente, pertencerá ao segundo sistema, que chamaremos de 

sistema PCs. (Freud, 1990[1915], pág. 177 e 178) 

 

Em outras palavras, o ato psíquico inconsciente que está localizado no sistema Inconsciente, 

ao ser rejeitado pela censura, continuará permanecendo nessa instância. Entretanto, caso ele seja 

aprovado e siga para a segunda etapa, ele pertencerá ao sistema Pré-Consciente, podendo a 

qualquer momento tornar-se consciente. A censura ocorre em dois momentos, de um lado ela é 

exercida entre o Inconsciente e o Pré-Consciente, como citada acima, e entre o Pré-Consciente e o 

Consciente. A esta última, Freud denominou de repressão. A repressão é considerada um 

mecanismo consciente e tem relação com as motivações morais de cada indivíduo. Para 

Roudinesco e Plon (1998), ela “é uma operação psíquica que tende a suprimir conscientemente 

uma ideia ou um afeto cujo conteúdo é desagradável.” (Roudinesco & Plon, 1998, pág. 659) Ou 

seja, quando há algum conteúdo que entre em conflito com os quesitos morais do indivíduo, ele é 

“reprimido” pelo sujeito e jogado para o Inconsciente como se fosse pertencente àquele lugar, não 

vindo à tona para a consciência na sua forma original.  

Freud declara mais adiante que esses conteúdos reprimidos consistem em representantes 

instintuais (impulsos) que são carregados de desejos e que necessitam ser realizados.5 (Freud, 1990 

[1915]). Esses impulsos coexistem dentro desse sistema sem que um influencie no outro. Quando 

ocorre de surgir dois impulsos contrários, eles não se anulam, mas se unem. Desta forma, dentro 

do sistema Inconsciente não existe contradição, nem mesmo negação (como ocorre na repressão) 

                                                 
5 A especulação de Freud acerca dos desejos é expressa no seu Projeto (1895): “O objetivo e o sentido dos sonhos (dos normais, pelo menos) podem 

ser estabelecidos com certeza. Eles [os sonhos] são realizações de desejos(...)” (Freud, 1990[1985], pág.403), e posteriormente em A Interpretação 

dos Sonhos (1900) no qual ele revela que: “Sem dúvida nos terá surpreendido a todos saber que os sonhos não passam de realizações de desejos” 

(Freud, 1990[1900], pág.576)  
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de qualquer conteúdo. Eles ficam armazenados até serem capazes de se manifestar de maneira 

satisfatória no Consciente. (Freud, 1990[1915]) As intensidades desses investimentos são bastante 

móveis, pois são regidas pelos processos primários de funcionamento que são o deslocamento 

(quando uma quota de afeto de determinado objeto se desloca para outro) e de condensação (fusão 

de várias ideias em uma só ideia).  Esses processos funcionam sob o princípio do prazer (busca 

proporcionar prazer imediato e evitar o desprazer) e, portanto, dispensam pouca atenção à 

realidade. Outra característica do inconsciente é a atemporalidade, no qual seus processos de 

funcionamento não obedecem a uma ordem cronológica e não se alteram no tempo. (Freud, 

1990[1915], pág.191 e 192). Ou seja, o Inconsciente, assim como os tantos outros, é parte da 

subjetividade humana que funciona de acordo com seus próprios princípios e dinâmica.  

O conceito de Inconsciente promoveu contribuições para uma nova perspectiva de sujeito, 

de forma que a Psicanálise buscou não colocar a questão do sujeito da verdade, mas a verdade do 

sujeito (Cordeiro, 2014). Freud não elaborou sua teoria a fim de impor uma verdade que fosse 

absoluta e aceita pela sociedade. Ao invés disso, ele procurou explorar aquilo que há de mais 

verdadeiro no ser humano, aquilo que lhe faz ser o que é, aquilo que é sua própria verdade: o 

Inconsciente. Sendo assim, a razão, a consciência, não sendo capaz de fornecer explicações 

suficientes para a ocorrência de certos fenômenos não poderia ser o lugar da verdade, pelo 

contrário, nela é possível encontrar mentiras, distorções, ocultamentos e ilusões. 

Foram esses fenômenos que fogem do escopo da consciência, que Freud demonstrou mais 

seu interesse, dedicando-se assim ao estudo do Inconsciente e as suas formas de manifestação. 

Assim como assinalado anteriormente, é possível notar a presença do Inconsciente através das 

lacunas que a consciência nos apresenta e estas são denominadas como sendo as formações do 

Inconsciente. A isto se referem os sintomas, os sonhos, os atos falhos e os chistes. Todos esses 

elementos são produções do próprio indivíduo, transmitidos através de palavras ou atos, que são 

enigmáticos para ele mesmo por possuírem características que são referentes à dinâmica de 

funcionamento do inconsciente. Veremos a seguir, de maneira breve, cada um deles:  

 

3.1. Sintomas 

Os sintomas estiveram presentes nos estudos de Freud desde o início de sua carreira como 

médico neurologista. Inicialmente, com a influência de Jean-Martin Chacot6 (1825-1893) no 

hospital La Salpêtrière, Paris em 1885, Freud se dedicou a estudar as neuroses, principalmente, a 

histeria. Ele compreende que a origem dessa patologia está para além do orgânico, ao passo que 

recebe as influências de Charcot na teoria sobre o trauma. Ele declara:  

                                                 
6 Médico e cientista francês que teve  alcançou notável fama no terreno da psiquiatria e neurologia durante o século XIX. 
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O ponto central de um ataque histérico, qualquer que seja a forma em que 

este apareça, é uma lembrança, a revivescência alucinatória de uma cena 

que é significativa para o desencadeamento da doença. (...) O conteúdo da 

lembrança geralmente é um trauma psíquico, que, por sua intensidade, é 

capaz de provocar a irrupção da histeria no paciente, ou é um evento que, 

devido à sua ocorrência em um momento particular, tornou-se um trauma. 

(Freud, 1990[1892-94], pág. 181). 

 

Mais adiante, em 1893, ele se depara com Josef Breuer7 (1842-1925) e ambos realizam e 

descrevem seus trabalhos com as(os) pacientes histéricas(os), ao passo que concluem:  

 

Nas neuroses traumáticas, a causa atuante da doença não é o dano físico 

insignificante, mas o afeto do susto - o trauma psíquico. De maneira 

análoga, nossas pesquisas revelam para muitos, se não para a maioria dos 

sintomas histéricos, causas desencadeadoras que só podem ser descritas 

como traumas psíquicos. Qualquer experiência que possa evocar afetos 

aflitivos - tais como os de susto, angústia, vergonha ou dor física - pode 

atuar como um trauma dessa natureza; (Freud, 1990[1893], pág. 40). 

 

As neuroses8 tinham sua origem em determinado trauma psíquico que, por sua vez, provocou 

afetos aflitivos e por isso obteve esse caráter traumático. Para o tratamento dessas patologias, Freud 

percebeu 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. (Freud, 1990[1893], pág. 41 e 42). 

 

Portanto, ao descrever a lembrança vivenciada do trauma, juntamente com o afeto que lhe 

acompanhara, o paciente poderia revivenciar essas experiências ao ponto de se curar dos sintomas. 

É a partir de então que as palavras exercem grande importância no trabalho de Freud. Além dos 

traumas psíquicos, ele realiza outra descoberta: a de que as experiências de efeito traumático 

                                                 
7 Médico e fisiologista austríaco cujas obras lançaram as bases para a criação da psicanálise.  

8 Em especial as histerias e neuroses obsessivas. 
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referiam-se a traumas psíquicos na vida sexual do paciente e tais traumas teriam ocorrido na tenra 

infância. (Freud, 1990[1896]) 

Temos então, que os sintomas neuróticos são provenientes de um trauma psíquico de caráter 

sexual ocorrido na infância. Mas, por que ele se manifesta dessa forma? De maneira resumida, 

ocorre que, o evento traumático em si, não é causador dos sintomas, mas as representações 

reprimidas, especificamente a de palavras, vinculadas ao afeto em questão é que são.9 Ou seja, os 

sintomas são caracterizados pelo retorno dos conteúdos recalcados, de forma que o sintoma é da 

ordem “de uma formação de compromisso entre as representações recalcadas e as recalcadoras” 

(Freud, 1990[1896], pag. 170), é a solução pela qual o indivíduo busca para mediar o conflito entre 

os conteúdos do inconsciente com processos de defesas conscientes.  

 

3.2. Os Sonhos 

Em seu Projeto (1895), Freud já destaca seis descobertas que realizara sobre os sonhos, sendo 

estas: 1) os sonhos são realizações de desejos; 2) os sonhos possuem caráter alucinatório; 3) o 

caráter regressivo dos sonhos, de modo que as conexões são absurdas, contraditórias ou 

estranhamente loucas; 4) ao estado do sonho envolve paralisia motora; 5) a natureza do mecanismo 

de deslocamento nos sonhos; e 6) a semelhança entre os mecanismos dos sonhos e dos sintomas 

neuróticos (Freud, 1990[1895], pág. 400 a 404). Porém é em A interpretação dos Sonhos (1900) 

que ele irá dedicar-se ao estudo dos sonhos, sendo capaz de elaborar com mais clareza essas 

características e outras tantas.  

Freud foi capaz de criar essa obra principalmente pelo fato dele próprio ser capaz de analisar 

e interpretar seus sonhos e os de seus pacientes, experiências que lhe trouxeram grande quantidade 

de material para sua pesquisa (Freud, 1990[1900]). Ele declara que os materiais dos sonhos são 

retirados da realidade e da vida do sujeito. Por mais que seus conteúdos pareçam absurdos, eles 

sempre possuem uma relação com a realidade daquele que sonha:  

 

Podemos mesmo chegar a dizer que o que quer que os sonhos ofereçam, seu 

material é retirado da realidade e da vida intelectual que gira em torno dessa 

realidade… Quaisquer que sejam os estranhos resultados que atinjam, eles 

nunca podem de fato libertar-se do mundo real; e tanto suas estruturas mais 

sublimes como também as mais ridículas devem sempre tomar de 

empréstimo seu material básico, seja do que ocorreu perante nossos olhos 

no mundo dos sentidos, seja do que já encontrou lugar em algum ponto do 

                                                 
9 Para maiores aprofundamentos do assunto utilizar-se da leitura: A noção de representação em psicanálise: da metapsicologica à psicossomática 

descrito nas referências desse artigo. 
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curso de nossos pensamentos de vigília - em outras palavras, do que já 

experimentamos, externa ou internamente. (Freud, 1990[1900], 21 e 22) 

 

Descartes, para invalidar o lugar dos sentidos no estabelecimento da realidade e dar 

importância apenas à razão como meio de adquirir conhecimento verdadeiro, considera os sonhos 

como algo que não se pode acreditar, pois eles são capazes de nos iludir daquilo que é real ou não. 

(Descartes, 2011) E aqui está a diferença entre Descartes e Freud. Enquanto o primeiro não 

acreditava nos sonhos por apresentarem conteúdos muito reais, o segundo buscava compreender 

qual realidade estava ali representada.  

Portanto, para Freud, todo o material que compõe o conteúdo do sonho é derivado da 

experiência que foram reproduzidas ou lembradas durante o sonho, ao passo que muitas delas, 

estão esquecidas há muito tempo conscientemente. Segundo Volkelt (1875), citado por Freud 

(1990): “É especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude 

ganham acesso aos sonhos. Os sonhos continuamente nos relembram coisas em que deixamos de 

pensar e que há muito deixaram de ser importante para nós”. Isso porque todas as lembranças, 

desde as mais primitivas, estão registradas no Inconsciente. Além disso, este sistema possui outra 

característica: a atemporalidade. Os conteúdos existentes nele, como o próprio Freud diz: “não são 

ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo; não têm absolutamente 

qualquer referência ao tempo.” (Freud, 1990[1915], pág.192). 

Além disso, nos sonhos, Freud relata que o indivíduo que sonha fica inteiramente destituído 

de qualquer sentimento ou julgamento moral. “Nos sonhos está à verdade: nos sonhos aprendemos 

a conhecer-nos tal como somos, a despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo.” 

(Freud, 1990[1915] apud Scholz (1893), pág.102) E é devido a este fato que os sonhos são capazes 

de serem realizações de desejos, pois, independente de qual seja, nos sonhos o indivíduo é capaz 

de diminuir suas defesas e a repressão, tornando a passagem do inconsciente livre.  

 

3.3. Os Atos Falhos 

Em A psicopatologia da vida cotidiana (1901), Freud escreve sobre os atos falhos, que são 

fenômenos caraterizados presentes na vida de qualquer sujeito, doente ou saudável, que são 

representados por erros ou falhas nas atividades do falar, escrever, ler, lembrar, fazer e outros. 

Assim como qualquer outro, os atos falhos também são expressões de conteúdos inconscientes, 

portanto, também são formas de realização de desejo. Freud classifica três grandes grupos de atos 

falhos: a) os relacionados com a linguagem, b) os relacionados com o esquecimento e c) os 

relacionados com extravios, perdas e erros relacionados à ação. (Thá, 1997) No primeiro grupo, 

encontram-se os lapsos de língua (quando se diz determinada coisa ao invés do que se buscava 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 01.07.2019 

 

 

Karine Kim Matsumi Bathke Veiga 
Marco Antônio Faccione Berbel 

17 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

dizer), lapsos de escrita (quando se escreve algo em lugar de outro), lapsos de leitura (quando se lê 

outra coisa ao invés do que estava realmente escrito) e os lapsos de audição (quando a pessoa ouve 

algo diferente do que foi dito). No segundo grupo, tratam-se de esquecimentos temporários que 

ocorre, por exemplo, quando a pessoa esquece determinada palavra que já pertence ao seu 

vocabulário ou quando esquece determinado compromisso que já havia planejado etc. Por fim, o 

terceiro grupo é representado por situações como quebrar determinado objeto. (Freud, 1990[1901]; 

Thá, 1997) Brenner (1975) salienta que ao resumir todo o conhecimento acerca dos atos falhos é 

possível compreender que eles são causados devido a uma falha do sistema Consciente, fazendo 

com que as forças inconscientes venham à tona na forma de atos falhos. Em muitos casos, como 

no primeiro grupo, os conteúdos inconscientes não sofrem repressão e estão localizados no sistema 

Pré-Consciente, por isso, são capazes de se tornarem conscientes em um determinado momento. 

Porém, os demais são conteúdos reprimidos, que devido à dinâmica do inconsciente, passam a ser 

substituídos na forma de esquecimento ou ação, mas não deixam de ser realizações de desejos que 

se expressam através de falhas na memória ou nos atos.  

 

3.4. Os Chistes 

Os chistes, por sua vez, também fazem parte da vida cotidiana e representam tudo aquilo que 

é de conteúdo engraçado, cômico. Freud escreve em Os chistes e sua relação com o inconsciente 

(1905) que há a prevalência dos processos primários, detalhe que pode ser visto na união de duas 

palavras diferentes a fim de deixá-la mais divertida, ou quando se realiza trocadilhos. (Brenner, 

1975) Ele considera dois grupos de chistes: os que ele denomina como sendo os chistes inocentes 

e os que servem a um objetivo particular, portanto, tendeciosos. Ambos os chistes evocam prazer 

para quem o faz através do riso daquele que ouve. Estes chistes são realizações de desejos, pois é 

através deles que o indivíduo é capaz de se expressar em meio à sociedade sem que haja 

julgamentos. 

Diante disso, percebe-se que todas essas formas de manifestações acontecem por possuírem 

um significado em sua ocorrência, a realização de desejos inconscientes. Portanto, as contribuições 

que Freud nos traz acerca do sujeito é a de que ele é constituído por tais, promovendo então, a 

perspectiva do sujeito do inconsciente que é movido por forças (desejos) que não estão ao alcance 

de sua consciência. (Quinet, 2003)  
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4. O AVESSO DA RAZÃO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÃNEO 

 

Da mesma forma que a dúvida metódica de Descartes promoveu um corte na história, a teoria 

freudiana foi capaz de promover uma ruptura com a modernidade, desencadeando questionamentos 

a respeito do predomínio do eu consciente e da razão, e trazendo as contribuições necessárias para 

a perspectiva de sujeito que prevalece na contemporaneidade.  

Como visto, o fundamento da existência humana do período moderno era equivalente ao 

pensamento, este que é puramente racional e “despido de todas as suas qualidades sensíveis” 

(Lopes, 2008, p. 255). Os sentidos não eram importantes para Descartes, pois ele acreditava que 

eles poderiam interferir e distorcer a verdade que ele procurava, deste modo, as únicas ideias claras 

e verdadeiras seriam aquelas que não apresentam motivos para se continuar duvidando, ou seja, as 

ideias matemáticas. A forte presença das ciências exatas na vida de Descartes tornou-se um fator 

que influenciou o seu pensamento, de forma que sua visão de sujeito e de mundo era ordenada 

matematicamente. (Lopes, 2008, pág.256 apud Koyré, 1976). O “penso, logo existo” nada mais é 

do que uma fórmula, onde se reduz o sujeito ao pensamento.  

O ser humano não existe sem suas qualidades sensíveis, ele é um complexo de sentimentos, 

emoções, sensações, idealizações e etc. Ou seja, ele não funciona apenas racionalmente, ele sente, 

imagina, elabora e recorda, e ao reduzi-lo como apenas um ser pensante e racional, se promove 

uma perspectiva de um sujeito sem qualidades. O sujeito em Descartes possui mais características 

de um objeto do que de ser humano, visto que seu corpo é caracterizado como uma máquina e toda 

a sua subjetividade concentra-se em apenas um único elemento, este, que é responsável por 

comprovar a existência dele no mundo, desta forma, ele se torna destituído de qualquer 

subjetividade.  

Percebe-se dentro do próprio pensamento cartesiano uma contradição, o sujeito sem 

qualidades, não é capaz de pensar sobre si mesmo, não é reflexivo ou consciente de si mesmo 

porque ele é algo reduzido, um “isso que pensa” (Lopes, 2008, pág. 262). Ele é puramente razão, 

sem qualquer atividade subjetiva, portanto, não pode ser capaz de conhecer a si próprio.  

Com a criação da Psicanálise e do Inconsciente, Freud promove uma nova perspectiva a ser 

pensada sobre o sujeito e o psiquismo humano, introduzindo novamente a subjetividade no campo 

do saber científico. O sujeito do Inconsciente é aquele que é constituído e movido pelo desejo, 

sujeito este, que a ciência moderna não sustenta. O ser humano só se estabelece como sujeito a 

partir da sua relação com o Outro, ele se torna, desde seu nascimento, um objeto de desejo daquele 

que lhe é externo, e só é capaz de formar sua personalidade a partir desta relação. Para ter noção 

de sua existência, ele precisa desta conexão. Com isso, ao contrário do sujeito de Descartes, o 
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sujeito do Inconsciente está constantemente ligado às heranças dos antepassados e exerce 

dependência do Outro, logo, este sujeito é distinto do sujeito da ciência moderna.  

Freud, ao desenvolver o Inconsciente não procurou esconder ou elaborar uma verdade, mas 

conseguiu encontrar aquilo que é verdadeiro ao sujeito, ou seja, que ele é desejo e possuí uma 

realidade psíquica que vai além do simples processo racional. É claro que não é possível ter 

completo conhecimento sobre nós mesmos, porém, a Psicanálise nos permitiu, com tal descoberta, 

fazer com que tenhamos acesso a isso. 

Como dito anteriormente, todas as formações do Inconsciente podem ser conhecidas através 

das lacunas que a consciência apresenta. Estas lacunas podem ser analisadas, principalmente, no 

discurso do paciente. A palavra, bem como a escuta, são dois elementos fundamentais para a 

compreensão do Inconsciente, e é por isso que Freud modificou seus métodos de análise a ponto 

de chegar à associação livre10.  

O discurso do paciente dentro da análise sempre tem ligação com o conteúdo inconsciente, 

mesmo que esse apareça de maneira disfarçada ou inteligível. Por meio da fala, o Inconsciente 

consegue quebrar as barreiras da resistência e se manifestar e dando vasão aos seus conteúdos, e é 

por isso que através delas Freud atribui um sentido, propondo o tratamento psíquico.   

Freud sempre expõe que as suas descobertas sobre o Inconsciente foram capazes de criar a 

Psicanálise. Em vista disso, ele realizará a terceira ferida narcísica na humanidade ao propor essa 

nova ciência (Freud, 1990[1917], pág. 292; Garcia-Roza, 2009, pág.20; Cordeiro, 2014, pág.4). A 

primeira ferida se dedica a Nicolau Copérnico (1473-1543) que demonstrou que a terra não era o 

centro do universo e que ela girava em torno de algo maior, o sol, sendo este, portanto, um golpe 

cosmológico. A segunda ferida foi realizada por Charles Darwin (1809-1882) com sua teoria da 

evolução das espécies, onde coloca que o próprio homem tem ascendência animal e que ele não é 

superior, apenas evoluiu de determinada maneira, sua teoria proporciona então um golpe biológico. 

A visão de Freud, enquanto a terceira ferida narcísica causará um golpe psicológico, que irá 

descentralizar o sujeito de si mesmo ao afirmando que “o ego não é senhor nem mesmo na sua 

própria casa” (Freud, 1990[1917], pág.292). Este por último citado, talvez seja o que mais fere, 

porque o sujeito sente-se onipotente dentro da própria mente, acredita ser capaz de se conhecer por 

completo e suscetível de controle de suas emoções e ações por meio desta, e quando é lhe mostrado 

o contrário, ele se vê perdido dentro de si mesmo.  

A importância do Inconsciente também foi essencial na desconstrução do pensamento 

cartesiano que dizia que o corpo é uma máquina. Como poderia ser? Afinal, ele é repleto de falhas 

e possuem mecanismos que nem ele próprio reconhece como seu, então, por que o ser humano 

                                                 
10 Associação livre é o método que Freud desenvolveu para escutar o sofrimento de seus pacientes levando-os a dizer qualquer coisa que lhe 

passasse à sua mente, mesmo que o indivíduo considerasse sem importância ou sem sentido.  
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seria uma máquina se ele não tem total controle sobre ele mesmo? Se ele desconhece parte do seu 

funcionamento? É por isso que Freud não faz essa separação do que é corpo e do que é mente. A 

dualidade encontra-se na divisão dos sistemas, ou seja, na subjetividade, ao passo que essa 

subjetividade, seja consciente ou inconsciente, exerce influência no corpo. Em Descartes, a 

subjetividade era unificada e governada somente pela consciência, porém, com Freud ela passa a 

ser separada entre os sistemas, de forma que o Inconsciente exerce papel determinante dentro desta 

subjetividade.  

O pensamento freudiano surge então para descentralizar o homem e a razão do lugar sagrado 

em que se encontravam, e promover assim uma nova perspectiva de sujeito e como este é 

constituído, de forma que sua visão está organizada numa lógica de derivação da ordem (sujeito 

consciente e racional) a partir da desordem (sujeito do inconsciente). O consciente é algo ordenado 

e lógico na perspectiva de Descartes, porém, em Freud, esse próprio consciente é apresentado como 

resultante de dinâmicas do inconsciente, onde tal ordenação e lógica estão ausentes, por esse fato, 

que há a existências de lacunas na consciência e porque grande parte de nossa vida psíquica é 

representada pelo Inconsciente. Deste modo, não somos sujeitos conscientes de nós mesmos, de 

nossas próprias ações e atos, e até mesmo de nossos pensamentos – considerado por Descartes, o 

fundamento da nossa existência – pelo contrário, a maior parte da constituição de nossa 

personalidade está além do nosso próprio conhecimento consciente. Portanto, nasce com Freud, as 

contribuições acerca de uma visão de sujeito que se encontra presente na contemporaneidade.  

Entretanto, não podemos descartar a importância da filosofia de Descartes para Sigmund 

Freud, pois, assim como Roudinesco (1997) aponta em seu documentário chamado L’Invention de 

la psychanalyse (A invenção da Psicanálise), só foi possível conseguir compreender as forças do 

inconsciente porque a filosofia moderna havia avançado na reflexão acerca do sujeito consciente e 

da consciência. Reflexões estas que tiveram início com René Descartes. Além disso, a consciência 

e o Inconsciente coexistem dentro do ser humano, embora separadas estruturamente, elas exercem, 

como visto, influência sobre a outra e constituem o psiquismo. “A psicanálise talvez não pudesse 

ter nascido antes de ter havido uma filosofia da consciência. Para perceber que temos um 

inconsciente, é preciso ter consciência.” (Roudinesco, 1997). por isso que o aparelho psíquico é 

demonstrado como um iceberg, pois o que está no topo é o consciente, o que temos controle sobre 

nós, sobre o que acreditamos saber sobre nós, enquanto a maior parte que se encontra abaixo da 

superfície da água representa o Inconsciente, ou seja, tudo aquilo que é misterioso e desconhecido 

do sujeito, mas que o constitui em sua maior parte.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Na presente pesquisa, buscou-se elucidar como as concepções de consciência e inconsciente, 

descritas por René Descartes e Sigmund Freud, respectivamente, foram capazes de construir e 

transformar a noção de sujeito e o entendimento de sua constituição ao longo da história, de 

maneira que a criação do Inconsciente promoveu uma descentralização dos princípios essenciais 

que fundamentavam a definição de homem cartesiano: a razão e a consciência, e trouxe novas 

possibilidades para construção de uma nova perspectiva acerca deste.  

Devido à entrada da filosofia moderna na sociedade, surge a emergência de uma definição 

de homem que atendesse aos conceitos principais da época. Era necessário que o homem fosse 

pensado de maneira mais racional e científica, a fim de deixar os conhecimentos tradicionais e 

religiosos para trás. Descartes buscou então, a partir de seu próprio método encontrar uma verdade 

que fosse incontestável, esta verdade seria a própria definição do sujeito moderno. A visão de 

Descartes, portanto, foi ideal e necessária para o período que ele vivenciava. Entretanto, o mundo 

evolui e está em constante transformação e com isso, os pensamentos e conceitos também se 

alteram. Para Freud, a teoria cartesiana não era suficiente para explicar determinados fenômenos, 

tais como os sonhos, os sintomas, os atos falhos e os chistes, e por isso, buscou a partir de seus 

próprios princípios, investigar mais sobre o psiquismo humano, e consequentemente, mais sobre a 

verdade do sujeito. Ao contrário de Descartes, Freud não tentou encontrar uma verdade que fosse 

indiscutível, a partir de suas pesquisas para compreender mais o que era o psiquismo humano e 

como ele funcionava, ele foi capaz de encontrar aquilo que era de mais verdadeiro no indivíduo, o 

Inconsciente.  

 O Inconsciente, considerado como a estrutura mais arcaica do aparelho psíquico, se constitui 

de representações carregadas de desejos e pulsões, estas características demonstram que o ser 

humano não é rígido e não se movimenta no mundo apenas pelo seu pensamento. Desta forma, 

enquanto o homem moderno era considerado diretor da sua própria história, com a construção da 

Psicanálise percebe-se que grande parte de suas escolhas são movidas por forças que estão além 

do racional, e que o sujeito possui uma subjetividade que lhe constituí de maneira que nem ele 

mesmo tem controle. 

Portanto, o surgimento das descobertas acerca do Inconsciente em Freud foi essencial, pois 

permitiu o nascimento de uma estrutura oposta ao que é mais racional e contribuiu para a formação 

de uma nova noção de sujeito. Entretanto, como mencionado anteriormente, não é possível negar 

a importância da filosofia moderna dentro da Psicanálise, principalmente pelo fato de se ter 

elaborado o conceito de consciência a partir do pensamento racionalista. Só tornou-se possível 

descobrir as forças do Inconsciente porque Freud foi capaz de desfrutar dos pensamentos 
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cartesianos acerca do consciente e assim realizar a sua própria reflexão do sujeito e sua 

constituição, tanto é que em sua primeira tópica o consciente ainda se encontra presente como um 

dos sistemas do aparelho psíquico. Portanto, deve-se analisar que Freud não desconsiderou a teoria 

cartesiana no momento em que construiu suas ideias, apenas promoveu a ampliação do 

conhecimento acerca do psiquismo humano e do sujeito limitar o grande papel que a razão e o 

consciente exerciam sobre o homem. 

 Da mesma maneira que o consciente cartesiano exerce um papel fundamental na construção 

do Inconsciente, pode-se destacar consequentemente, que só foi possível a construção da 

Psicanálise, uma das principais abordagens encontradas dentro da Psicologia atualmente, com o 

desenvolvimento do Inconsciente. 
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