
⚫ A Interpretação dos Sonhos, a que Freud passará a se dedicar foi a via

escolhida para abordar o problema da neurose e da estrutura do aparelho

psíquico.

“Tentei neste volume fornecer uma explicação da interpretação

dos sonhos e, ao fazê-lo, creio não ter ultrapassado a esfera

de interesse abrangida pela neuropatologia. Pois a pesquisa

psicológica mostra que o sonho é o primeiro membro de uma

classe de fenômenos psíquicos anormais, da qual outros

membros, como as fobias histéricas, as obsessões e os

delírios, estão fadados, por motivos práticos, a constituir um

tema de interesse para os médicos. Como se verá a seguir, os

sonhos não podem fazer nenhuma reivindicação semelhante

de importância prática, mas seu valor teórico como paradigma,

é por outro lado, proporcionalmente maior. Quem quer que

tenha falhado em explicar a origem das imagens oníricas

dificilmente poderá esperar compreender as fobias, obsessões

ou delírios, ou fazer com que uma influência terapêutica se

faça sentir sobre eles.”



Podemos agora, talvez, começar a suspeitar que a

interpretação dos sonhos é capaz de nos proporcionar

informações a respeito da estrutura do nosso aparelho

psíquico o que até agora esperávamos, em vão, da Filosofia.

... é minha intenção utilizar minha atual elucidação dos sonhos

como um passo preliminar no sentido de resolver os

problemas mais difíceis da psicologia das neuroses.

(Freud, 1900)



Análise de um Sonho Modelo

⚫ Preâmbulo

⚫verão de 1895

⚫Tratamento uma jovem senhora

⚫ laços de amizade

⚫ relação mista, fonte de muitos sentimentos

conturbados no psicoterapeuta.

⚫Fracasso, uma ameaça à amizade.

⚫ tratamento terminara com êxito parcial

⚫paciente livre de angústia histérica, mas não de

todos os sintomas somáticos.

⚫Proposta à paciente de uma solução que ela

recusava.



⚫Em discordância interromperam tratamento durante

férias de verão.

⚫Freud recebe a visita de um colega que estivera

com Irma, e sua família, em sua casa de campo.

⚫Pergunta sobre estado de Irma: “Está melhor, mas

não inteiramente boa.”

⚫Essas palavras de Otto aborreceram Freud.

⚫ Identificou nelas uma recriminação.

⚫Entretanto, Freud não externou nenhum sinal de

seu desagrado.

⚫Na mesma noite, Freud redigiu o caso clínico de

Irma, para entregá-lo ao Dr. M. a fim de se justificar.

⚫Naquela noite (ou na manhã), teve o sonho que

anotou logo ao acordar (23-24 julho de 1895).



Sonho de 23-24 de julho de 1895

Um grande salão — numerosos convidados a quem

estávamos recebendo. — Entre eles estava Irma. No

mesmo instante, puxei-a de lado, como que para

responder a sua carta e repreendê-la por não ter ainda

aceitado minha “solução”. Disse-lhe: “Se você ainda

sente dores, é realmente apenas por culpa sua.”

Respondeu ela: “Ah! se o senhor pudesse imaginar as

dores que sinto agora na garganta, no estômago e no

abdômen… — isto está me sufocando.” — Fiquei

alarmado e olhei para ela. Parecia pálida e inchada.

Pensei comigo mesmo que, afinal de contas, devia estar

deixando de perceber algum distúrbio orgânico. Levei-a

até a janela e examinei-lhe a garganta, e ela deu

mostras de resistências, como fazem as mulheres com

dentaduras postiças.



Pensei comigo mesmo que realmente não havia necessidade de

ela fazer aquilo. — Em seguida, ela abriu a boca como devia e,

no lado direito, descobri uma grande placa branca; em outro

lugar, vi extensas crostas cinza-esbranquiçadas sobre algumas

notáveis estruturas recurvadas, que tinham evidentemente por

modelo os ossos turbinados do nariz. — Chamei imediatamente

o Dr. M., e ele repetiu o exame e o confirmou… O Dr. M. tinha

uma aparência muito diferente da habitual; estava muito pálido,

claudicava e tinha o queixo escanhoado… Meu amigo Otto

estava também agora de pé ao lado dela, e meu amigo Leopold

a auscultava através do corpete e dizia: “Ela tem uma área surda

bem embaixo, à esquerda.” Indicou também que parte da pele

do ombro esquerdo estava infiltrada. (Notei isso, tal como ele

fizera, apesar do vestido.)…



M. disse: “Não há dúvida de que é uma infecção, mas não tem
importância; sobrevirá uma disenteria, e a toxina será
eliminada.”… Tivemos também pronta consciência da origem da
infecção. Não muito antes, quando ela não estava se sentindo
bem, meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção de um preparado
de propil, propilos… ácido propiônico… trimetilamina (e eu via
diante de mim a fórmula desse preparado, impressa em grossos
caracteres)… Injeções como essas não deveriam ser aplicadas
de forma tão impensada… E, provavelmente, a seringa não
estava limpa.



Sobre o método de interpretação:

Quando digo ao paciente ainda novato: “Que é que lhe

ocorre em relação a esse sonho?”, seu horizonte mental

costuma transformar-se num vazio. No entanto, se

colocar diante dele o sonho fracionado, ele me dará

uma série de associações para cada fração, que

poderiam ser descritas como os “pensamentos de

fundo” dessa parte específica do sonho... ele emprega a

interpretação en détail e não en masse .



Aula 3 9

Análise do Sonho

⚫ salão — numerosos convidados a quem estávamos

recebendo.

⚫ Passávamos aquele verão em Bellevue, numa casa que se

erguia sozinha numa das colinas contíguas a Kahlenberg. A

casa fora anteriormente projetada como um local de

entretenimento e, por conseguinte, suas salas de recepção

eram inusitadamente altas e semelhantes a grandes salões.

Foi em Bellevue que tive o sonho, poucos dias antes do

aniversário de minha mulher.

⚫ Na véspera, ela me dissera que esperava que alguns

amigos, inclusive Irma, viessem visitar-nos no dia de seu

aniversário. Assim, meu sonho estava prevendo essa

ocasião: era aniversário de minha mulher, e diversos

convidados, inclusive Irma, estavam sendo recebidos por nós

no grande salão de Bellevue.



Aula 3 10

⚫ Repreendi Irma por não haver aceito minha solução;
disse: “Se você ainda sente dores, a culpa é sua.”

⚫Poderia ter-lhe dito isso na vida de vigília, e talvez o
tenha realmente feito.

⚫Era minha opinião, na época (embora desde então
a tenha reconhecido como errada), que minha
tarefa estava cumprida no momento em que eu
informava ao paciente o sentido oculto de seus
sintomas: não me considerava responsável por ele
aceitar ou não a solução — embora fosse disso que
dependia o sucesso.

⚫Notei, contudo, que as palavras que dirigi a Irma no
sonho indicavam que eu estava especialmente
aflito por não ser responsável pelas dores que ela
ainda sentia. Se fossem culpa dela, não poderiam
ser minha culpa. Seria possível que a finalidade do
sonho tivesse esse sentido.



Aula 3 11

⚫ Queixa de Irma: dores na garganta, abdômen e
estômago; isso a estava sufocando.

⚫As dores de estômago estavam entre os
sintomas de minha paciente, mas não
tinham muito destaque; ela se queixava
mais de sensações de náusea e repulsa.

⚫As dores na garganta e no abdômen,
assim como a constrição da garganta,
quase não participavam de sua doença.
Fiquei sem saber porque teria optado pela
escolha desses sintomas no sonho, mas
não pude pensar numa explicação no
momento.



Aula 3 12

⚫ Ela parecia pálida e inchada.

⚫Minha paciente sempre tivera uma
aparência corada. Comecei a desconfiar
que ela estivesse substituindo outra
pessoa.



Aula 3 13

⚫ Fiquei alarmado com a idéia de não haver percebido alguma

doença orgânica.

⚫ Isso, como bem se pode acreditar, constitui uma fonte

perene de angústia para um especialista cuja clínica é quase

que limitada a pacientes neuróticos e que tem o hábito de

atribuir à histeria um grande número de sintomas que outros

médicos tratam como orgânicos.

⚫ Por outro lado, uma ligeira dúvida infiltrou-se em minha

mente — vinda não sei de onde — no sentido de que meu

receio não era inteiramente autêntico. Se as dores de Irma

tivessem uma base orgânica, também nesse aspecto eu não

poderia ser responsabilizado por sua cura; meu tratamento

visava apenas a eliminar as dores histéricas. Ocorreu-me, de

fato, que eu estava realmente desejando que tivesse havido

um diagnóstico errado, pois, se assim fosse, a culpa por

minha falta de êxito também estaria eliminada.



Aula 3 14

⚫ Levei-a até à janela para examinar-lhe a garganta.
Ela mostrou alguma resistência, como fazem as
mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo
mesmo que realmente não havia necessidade de ela
fazer aquilo.

⚫Eu nunca tivera nenhuma oportunidade de
examinar a cavidade bucal de Irma. O que
ocorreu no sonho fez-me lembrar um exame
que eu efetuara algum tempo antes numa
governanta: à primeira vista, ela parecera a
imagem da beleza juvenil, mas, quando chegou
o momento de abrir a boca, ela tomou
providências para ocultar suas chapas. Isso
levou a lembranças de outros médicos e de
pequenos segredos revelados no decurso dos
mesmos — sem que isso satisfizesse a
nenhuma das partes.



Aula 3 15

⚫“Não havia realmente necessidade de ela fazer
aquilo” tencionava, sem dúvida, em primeiro
lugar, ser um cumprimento a Irma;

⚫mas desconfiei de que teria outro sentido além
desse. (Quando se procede atentamente a uma
análise, tem-se a sensação de haver ou não
esgotado todos os pensamentos antecedentes
esperáveis.) A forma pela qual Irma postou-se à
janela me fez de repente recordar outra
experiência. Irma tinha uma amiga íntima de
quem eu fazia uma opinião muito elevada.
Quando visitei essa senhora certa noite,
encontrei-a perto de uma janela na situação
reproduzida no sonho, e seu médico, o mesmo
Dr. M., dissera que ela apresentava uma
membrana diftérica.



Aula 3 16

⚫ A figura do Dr. M. e a membrana reaparecem

posteriormente no sonho. Ocorreu-me então que, nos

últimos meses, eu tivera todos os motivos para supor que

essa outra senhora também fosse histérica. Na verdade, a

própria Irma me revelara involuntariamente esse fato. Que

sabia eu de seu estado? Uma coisa, precisamente: que,

tal como a Irma de meu sonho, ela sofria de sufocação

histérica. Assim, no sonho, eu substituíra minha paciente

por sua amiga. Recordei-me, então, de que muitas vezes

me entretivera com a idéia de que também ela pudesse

pedir-me que a aliviasse de seus sintomas. Eu próprio,

contudo, julgara isso improvável,visto que ela era de

natureza muito reservada. Era resistente, como apareceu

no sonho. Outra razão era que não havia necessidade de

ela fazer aquilo: até então, mostrara-se forte o bastante

para manejar seu estado sem nenhuma ajuda externa.



Aula 3 17

⚫ Restavam ainda algumas características que eu não podia atribuir nem a

Irma, nem a sua amiga: pálida; inchada; dentes postiços.

⚫Os dentes postiços levaram-me à governanta que já

mencionei; sentia-me agora inclinado a me contentar

com dentes estragados. Pensei então numa outra

pessoa à qual essas características poderiam estar

aludindo. Mais uma vez, não se tratava de uma das

minhas pacientes, nem eu gostaria de tê-la como tal,

pois havia observado que ela ficava acanhada em

minha presença e não achava que pudesse vir a ser

uma paciente acessível. Era geralmente pálida, e certa

vez, quando estava gozando de ótima saúde, parecera

inchada. Portanto, eu estivera comparando minha

paciente Irma com duas outras pessoas que também

teriam sido resistentes ao tratamento.



Aula 3 18

⚫Qual poderia ter sido a razão de eu a

haver trocado, no sonho, por sua amiga?

Talvez fosse porque eu teria gostado de

trocá-la: talvez sentisse mais simpatia por

sua amiga, ou tivesse uma opinião mais

elevada sobre a inteligência dela, pois

Irma me parecera tola por não haver

aceito minha solução. Sua amiga teria

sido mais sensata, isto é, teria cedido

mais depressa. Assim, teria aberto a boca

como devia e me dito mais coisas do que

Irma.



Aula 3 19

⚫ que vi em sua garganta: uma placa branca e os ossos

turbinados recobertos de crostas.

⚫ A placa branca fez-me recordar a difterite e tudo mais da amiga

de Irma, mas também uma doença grave de minha filha mais

velha, quase dois anos antes, e o susto por que passei

naqueles dias aflitivos. As crostas nos ossos turbinados fizeram-

me recordar uma preocupação sobre meu próprio estado de

saúde. Nessa época, eu vinha fazendo uso freqüente da

cocaína para reduzir algumas incômodas inchações nasais, e

ficara sabendo alguns dias antes que uma de minhas pacientes,

que seguira meu exemplo, desenvolvera uma extensa necrose

da membrana mucosa nasal. Eu fora o primeiro a recomendar o

emprego da cocaína, em 1885, e essa recomendação trouxera

sérias recriminações contra mim. O uso indevido dessa droga

havia apressado a morte de um grande amigo meu. Isso

ocorrera antes de 1895 [a data do sonho].



Aula 3 20

⚫ Chamei imediatamente o Dr. M., e ele repetiu o exame.

⚫ Isso correspondia simplesmente à posição ocupada por M. em

nosso círculo.

⚫ Mas o “imediatamente” foi curioso o bastante para exigir uma

explicação especial. Fez-me lembrar um evento trágico em

minha clínica. Certa feita, eu havia provocado um grave estado

tóxico numa paciente, receitando repetidamente o que, na

época, era considerado um remédio inofensivo (sulfonal), e

recorrera às pressas à assistência e ao apoio de meu colega

mais experiente. Havia um detalhe adicional que confirmou a

idéia de que eu tinha esse incidente em mente. Minha paciente

— que sucumbiu ao veneno — tinha o mesmo nome que minha

filha mais velha. Isso nunca me ocorrera antes, mas me

pareceu agora quase que um ato de retaliação do destino. Era

como se a substituição de uma pessoa por outra devesse

prosseguir noutro sentido: esta Mathilde por aquela Mathilde,

olho por olho e dente por dente. Era como se eu viesse

coligindo todas as ocasiões de que podia me acusar como

prova de falta de conscienciosidade médica.



Aula 3 21

⚫ Dr. M. estava pálido, tinha o queixo bem escanhoado e

claudicava ao andar.

⚫ Isso era verdade apenas na medida em que sua aparência

doentia costumava deixar aflitos os seus amigos.

⚫ As duas outras características só podiam aplicar-se a outra

pessoa. Pensei em meu irmão mais velho, que mora no

exterior, tem o rosto escanhoado e com quem, se bem me

recordo, o M. do sonho se parecia muito. Tínhamos recebido

notícias, alguns dias antes, de que ele estava puxando de

uma perna em virtude de uma infecção artrítica no quadril.

Devia ter havido alguma razão, refleti, para que eu fundisse

essas duas figuras numa só no sonho. Lembrei-me então de

que tinha uma razão semelhante para estar mal-humorado

com cada um deles: ambos haviam rejeitado certa sugestão

que eu lhes fizera havia pouco tempo.



Aula 3 22

⚫ Meu amigo Otto estava agora de pé ao lado da
paciente, e meu amigo Leopold a examinava e
indicava que havia uma área surda bem abaixo, à
esquerda.

⚫Meu amigo Leopold era também médico e parente de
Otto. Como ambos se haviam especializado no mesmo
ramo da medicina, era seu destino competirem um com
o outro, e freqüentemente se traçavam comparações
entre eles. Ambos haviam trabalhado como meus
assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava o
departamento de neurologia para pacientes externos de
um hospital infantil. Cenas como a representada no
sonho muitas vezes ocorreram ali. Enquanto eu discutia
o diagnóstico de um caso com Otto, Leopold examinava
a criança mais uma vez e fazia alguma contribuição
inesperada para nossa decisão. A diferença entre o
caráter de ambos era como a existente entre o meirinho
Bräsig e seu amigo Karl: um se destacava por sua
rapidez, ao passo que o outro era lento, porém seguro.



Aula 3 23

⚫Se no sonho eu estabelecia um contraste entre
Otto e o prudente Leopold, evidentemente o fazia
em favor do segundo. A comparação era
semelhante à que eu fazia entre minha
desobediente paciente Irma e sua amiga, que eu
considerava mais sensata do que ela. Percebia
então outra das linhas ao longo das quais se
ramificava a cadeia de pensamentos no sonho: da
criança doente para o hospital infantil. — A área
surda bem abaixo, à esquerda parecia-me coincidir
em todos os detalhes com um caso específico em
que Leopold me impressionara por sua
meticulosidade. Tive também uma idéia vaga sobre
algo da ordem de uma afecção metastática, mas
isso também pode ter sido uma referência à
paciente que eu gostaria de ter em lugar de Irma.
Até onde eu pudera julgar, ela havia produzido uma
imitação de tuberculose.



Aula 3 24

⚫ Uma parte da pele do ombro esquerdo estava
infiltrada.

⚫Vi imediatamente que isso era o reumatismo
em meu próprio ombro, que observo
invariavelmente quando fico acordado até altas
horas da noite. Além disso, as palavras do
sonho eram muito ambíguas: “Notei isso, tal
como ele…” Ou seja, notei-o em meu próprio
corpo. Impressionou-me também o enunciado
incomum: “uma parte da pele estava infiltrada”.
Estamos habituados a falar em “infiltração
póstero-superior esquerda”, o que se referia ao
pulmão e, portanto, mais uma vez, à
tuberculose.



Aula 3 25

⚫ Apesar de seu vestido.

⚫Isso, de qualquer modo, fora apenas uma
interpolação. Naturalmente, costumávamos
examinar as crianças no hospital despidas: e
isso seria um contraste com a maneira como
as pacientes adultas têm de ser examinadas.
Lembrei que se dizia de um famoso clínico
que ele jamais fizera um exame físico de
seus pacientes a não ser através das
roupas. Não consegui ver nada além disso.
E francamente, não senti nenhum desejo de
penetrar mais a fundo nesse ponto.



Aula 3 26

⚫ Dr. M. disse: “É um infecção, mas não tem importância.
Sobrevirá uma disenteria e a toxina será eliminada.”

⚫ A princípio, isso me pareceu ridículo. Não obstante,
como todo o resto, tinha de ser analisado com
cuidado. Quando passei a investigar mais de perto,
pareceu-me ter uma espécie de sentido, apesar de
tudo. O que descobri na paciente foi uma difterite
local. Lembrei-me de uma discussão, na época da
doença de minha filha, sobre difterite e difteria, sendo
esta a infecção geral que decorre da difterite local.
Leopold indicara a presença de uma infecção geral
dessa natureza a partir da existência de uma área
surda, que assim poderia ser considerada como um
foco metastático. Eu parecia pensar, é verdade, que
essas metástases de fato não ocorrem com a difteria:
aquilo me fazia pensar, ante, em piemia.



Aula 3 27

⚫ Não tem importância.
⚫ Isso foi dito como consolo. Parecia ajustar-se da

seguinte forma no contexto: o conteúdo da parte
procedente do sonho fora que as dores de minha
paciente eram decorrentes de uma grava infecção
orgânica. Tive a sensação de que, dessa maneira, eu
estava apenas tentando desviar a culpa de mim
mesmo. O tratamento psicológico não podia ser
responsabilizado pela persistência de dores diftéricas.
Não obstante, experimentei uma sensação de
constrangimento por ter inventado uma moléstia tão
grave para Irma, apenas para me inocentar. Parecia
cruel demais. Assim, precisava de uma certeza de que
no fim tudo ficaria bem, e me pareceu que colocar as
palavras de consolo precisamente na boca do Dr. M.
não fora má escolha. Assim sendo, porém, eu estava
adotando uma atitude superior em relação ao sonho, e
isso, por si só exigia explicação.



Aula 3 28

⚫ E por que o consolo era tão disparatado?

⚫ Disenteria. Parecia haver alguma idéia teórica remota de que

o material mórbido pode ser eliminado pelos intestinos. Seria

possível que eu estivesse tentando zombar do espírito fértil

do Dr. M. na produção de explicações artificiais e no

estabelecimento de ligações patológicas inesperadas?

Ocorreu-me então outra coisa relacionada com a disenteria.

Alguns meses antes, eu aceitara o caso de um rapaz com

extremas dificuldades associadas à defecação, que fora

tratado por outros médicos como um caso de “anemia

acompanhada de desnutrição”. Eu havia identificado o caso

como histeria,mas não me sentira disposto a tentar nele meu

tratamento psicoterápico e o mandara fazer uma viagem

marítima. Alguns dias antes, recebera dele uma carta

desesperadora, enviada do Egito, dizendo que ali tivera um

novo ataque e que um médico declarara tratar-se de

disenteria. Suspeitei que o diagnóstico fosse um erro, por

parte de um clínico inexperiente que se deixara enganar pela

histeria.



Aula 3 29

⚫ Mas não pude deixar de me recriminar por haver colocado meu
paciente numa situação em que poderia ter contraído algum mal
orgânico além de seu distúrbio intestinal histérico. Além disso,
“disenteria” não soa muito diferente de “difteria” — palavra de mau
agouro que não ocorreu no sonho.

⚫ Sim, pensei comigo mesmo, devo ter zombado do Dr. M. por meio
do prognóstico consolador: “Sobreviverá uma disenteria etc.”, pois
voltou a me ocorrer que, anos antes, ele próprio me contara uma
história divertida de natureza semelhante sobre outro médico. O Dr.
M. fora convocado por ele para dar um parecer sobre um paciente
gravemente enfermo, e se sentira obrigado a salientar, em virtude
da visão muito otimista assumida por seu colega, que encontrara
albumina na urina do paciente. O outro, porém, não se dera
absolutamente por achado: “Não tem importância”, dissera, “a
albumina logo será eliminada!” — Não pude mais sentir nenhuma
dúvida, portanto, de que essa parte do sonho expressava desprezo
pelos médicos que não conhecem a histeria.

⚫ E, como que para confirmar isso, outra idéia cruzou-me a mente:
“Será que o Dr. M. se apercebe de que os sintomas de sua
paciente (a amiga de Irma) que dão margem ao fervor da
tuberculose também têm uma base histérica? Terá ele identificado
essa histeria? Ou será que se deixou levar por ela?”



Aula 3 30

⚫ Mas qual poderia ser minha motivação para tratar
tão mal esse meu amigo? A questão era muito
simples. O Dr. M. concordava tão pouco com
minha “solução” quanto a própria Irma. Assim,
nesse sonho eu já me havia vingado de duas
pessoas: de Irma, com as palavras “Se você
ainda sente dores, a culpa é toda sua”, e do Dr.
M., com o enunciado do consolo absurdo que pus
em sua boca.

⚫ Tivemos pronta consciência da origem da
infecção. Esse conhecimento instantâneo no
sonho foi notável. Só que, pouco antes, não
tínhamos tido nenhum conhecimento disso, pois
a infecção só foi revelada por Leopold.



Aula 3 31

⚫ Quando ela não estava se sentindo bem, meu amigo
Otto lhe aplicara uma injeção.

⚫Otto efetivamente me contara que, durante sua
curta estada com a família de Irma, fora chamado a
um hotel das imediações para aplicar uma injeção
em alguém que de repente se sentira mal. Essas
injeções me fizeram recordar mais uma vez meu
infeliz amigo que se envenenara com cocaína. Eu o
havia aconselhado a só usar a droga internamente
[isto é, por via oral], enquanto a morfina era
retirada; mas ele de imediato se aplicara injeções
de cocaína.



Aula 3 32

⚫ Um preparado de propil… propilos… ácido
propiônico.

⚫ Como teria eu chegado a pensar nisso? Na noite anterior,
antes de eu redigir o caso clínico e ter o sonho, minha
mulher abrira uma garrafa de licor na qual aparecia a palavra
“Ananas” e que fora um presente de nosso amigo Otto, pois
ele tem o hábito de dar presentes em todas as ocasiões
possíveis. Seria de esperar, pensei comigo mesmo, que ele
algum dia encontrasse uma esposa para curá-lo desse
hábito. O licor exalava um cheiro tão acentuado de álcool
amílico que me recusei a tocá-lo. Minha mulher sugeriu que
déssemos a garrafa aos criados, mas eu — com prudência
ainda maior — vetei a sugestão, acrescentando, com espírito
filantrópico, que não havia necessidade de eles serem
envenenados tampouco. O cheiro do álcool amílico (amil…)
evidentemente avivou em minha mente a lembrança de toda
a seqüência — propil, metil, e assim por diante — e isso
explicava o preparado propílico no sonho. É verdade que
efetuei uma substituição no processo: sonhei com propilo
depois de ter cheirado amila. Mas as substituições dessa
natureza talvez sejam válidas na química orgânica.



Aula 3 33

⚫ Trimetilamina.
⚫Vi a fórmula química dessa substância em meu sonho,

o que testemunha um grande esforço por parte de
minha memória. Além disso, a fórmula estava impressa
em negrito, como se tivesse havido um desejo de dar
ênfase a alguma parte do contexto como algo de
importância muito especial. Para que era, então, que
minha atenção deveria ser assim dirigida pela
trimetilamina? Para uma conversa com um outro amigo,
que há muitos anos se familiarizara com todos os meus
escritos, durante a fase em que eram gerados, tal como
eu me familiarizara com os dele. Na época, ele me
havia confiado algumas idéias sobre a questão da
química dos processos sexuais e mencionara, entre
outras coisas, acreditar que um dos produtos do
metabolismo sexual era a trimetilamina. Assim, essa
substância me levava à sexualidade, fator ao qual eu
atribuía máxima importância na origem dos distúrbios
nervosos cuja cura era o meu objetivo.



Aula 3 34

⚫Minha paciente, Irma, era uma jovem viúva; se eu
quisesse encontrar uma desculpa para o fracasso de
meu tratamento em seu caso, aquilo a que melhor
poderia recorrer era, sem dúvida, o fato de sua viuvez,
que os amigos dela ficariam tão contentes em ver
modificado. E de que modo quão estranho, pensei
comigo, um sonho como esse se concatena! A outra
mulher que eu tinha como paciente no sonho em lugar
de Irma, era também uma jovem viúva.

⚫Comecei a imaginar por que a fórmula de trimetilamina
teria sido tão destacada no sonho. Numerosos assuntos
importantes convergiam para aquela única palavra. A
trimetilamina era uma alusão não só ao fator
imensamente poderoso da sexualidade, como também
a uma pessoa cuja concordância eu recordava com
prazer sempre que me sentia isolado em minhas
opiniões. Com certeza esse amigo, que desempenhou
papel tão relevante em minha vida, deveria reaparecer
em outros pontos desses fluxos de pensamentos.



Aula 3 35

⚫Sim, pois ele tinha um conhecimento especial
das conseqüências das afecções do nariz e de
suas cavidades acessórias, e chamara a
atenção do mundo científico para algumas
notáveis relações entre os ossos tribunais e os
órgãos sexuais femininos. (Cf. as três
estruturas recurvadas na garganta de Irma.) Eu
tomara providências para que Irma fosse
examinada por ele, para ver se suas dores
gástricas poderiam ser de origem nasal. Mas
ele próprio sofria de rinite supurativa, o que me
causava angústia; e houve sem dúvida uma
alusão a isso na piemia que me ocorreu
vagamente em relação às metástases do
sonho.
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⚫ Injeções como essas não deveriam ser aplicadas de forma
tão impensada.

Aqui, uma acusação de irreflexão era feita diretamente
contra meu amigo Otto. Pareceu-me recordar ter pensado
em qualquer coisa da mesma natureza naquela tarde,
quando as palavras e a expressão dele pareceram
demonstrar que estava tomando partido contra mim. Fora
uma idéia mais ou menos assim: “Com que facilidade os
pensamentos dele são influenciados! Com que descaso ele
tira conclusões apressadas!” — Independentemente disso,
essa frase no sonho lembrou-me mais uma vez meu amigo
morto, que com tanta pressa recorrera a injeções de
cocaína. Como já tive ocasião de dizer, eu nunca havia
considerado a idéia de que a droga fosse ministrada por
injeções. Notei também que, ao acusar Otto de irreflexão
no manuseio de substâncias químicas, eu estava mais uma
vez aludindo a história da infeliz Mathilde, que dera
margem à mesma acusação contra mim. Aqui, eu estava
evidentemente reunindo exemplos de minha
conscienciosidade, mas também do inverso.



⚫ E, provavelmente, a seringa não estava limpa.

⚫ Essa era mais uma acusação contra Otto, porém derivada de uma

fonte diferente. Ocorre que, na véspera, eu encontrara por acaso o

filho de uma velhinha de oitenta e dois anos em que eu tinha de

aplicar uma injeção de morfina duas vezes ao dia. No momento,

ela se encontrava no campo e, disse-me o filho, estava sofrendo de

flebite. Eu logo pensara que deveria ser uma infiltração provocada

por uma seringa suja. Orgulhava-me do fato de, em dois anos, não

haver causado uma única infiltração; empenhava-me

constantemente em me certificar de que a seringa estava limpa.

Em suma, eu era consciencioso. A flebite remeteu-me mais uma

vez a minha mulher, que sofrera de trombose durante uma das

vezes em que estava grávida, e então me vieram à lembrança três

situações semelhantes, envolvendo minha esposa, Irma e a

falecida Mathilde. A identidade dessas situações evidentemente me

permitira, no sonho, substituir as três figuras entre si.



Conclusão: O sonho é uma realização de desejo

Acabo de concluir a interpretação do sonho. Enquanto a efetuava,
tive certa dificuldade em manter à distância todas as idéias que
estavam fadadas a ser provocadas pela comparação entre o
conteúdo do sonho e os pensamentos ocultos por trás dele.
Entrementes, compreendi o “sentido” do sonho. Tomei consciência
de uma intenção posta em prática pelo sonho e que deveria ter sido
meu motivo para sonhá-lo. O sonho realizou certos desejos
provocados em mim pelos fatos da noite anterior (a notícia que me
foi dada por Otto e minha redação do caso clínico.) Em outras
palavras, a conclusão do sonho foi que eu não era responsável pela
persistência das dores de Irma, mas sim Otto. De fato, Otto me
aborrecera com suas observações sobre a cura incompleta de Irma,
e o sonho me proporcionou minha vingança, devolvendo a
reprimenda a ele. O sonho me eximiu da responsabilidade pelo
estado de Irma, mostrando que este se devia a outros fatores — e
produziu toda uma série de razões. O sonho representou um estado
de coisas específico, tal como eu desejaria que fosse. Assim, seu
conteúdo foi a realização de um desejo, e seu motivo foi um desejo.



⚫ Os restos diurnos

⚫ A formação de um sonho responde a um princípio

fundamental segundo o qual o cenário do sonho se

articula sempre em torno de acontecimentos

ocorridos na véspera, que Freud chama de "restos

diurnos“.

Quando então se recorre à análise, pode-se

demonstrar que todo sonho, sem exceção possível,

está ligado a uma impressão que se teve dias antes

- sem dúvida, seria mais correto dizer: do último dia

antes do sonho (o dia do sonho)". Esses restos

diurnos têm uma relação mais ou menos próxima

com o desejo inconsciente que se realiza no sonho.



⚫ As reminiscências infantis tornadas "recentes"

pela experiência do dia, representam o

reservatório principal dos pensamentos do

sonho.

se pudesse generalizar esta concepção,

diria que todo sonho, através de seu

conteúdo manifesto, se relaciona com

experiências recentes, enquanto mediante

seu conteúdo latente se vincula a

experiências mais remotas (Freud, 1900).
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⚫ Conteúdo Manifesto do sonho

⚫ o sonho tal como é relatado

⚫ sentido geralmente obscuro.

⚫ Conteúdo Latente do sonho

⚫Associações livre do paciente

⚫significado depois que o sonho é decifrado

“Interpretar um sonho é especificar seu sentido, substituí-
lo por algo que assume seu lugar, na concatenação de
nossas atividades psíquicas, como um elo de valor e
importância definidos” (Freud, 1900).



➢Por que, em geral, é necessária uma
interpretação dos sonhos? Por que eles não
dizem diretamente o que querem dizer? Qual
é a origem desta deformação? (Freud, 1900)



O Papel da Censura

⚫ Para Freud, o principal motivo da deformação do

sonho provém da censura.

⚫ uma instância particular, situada na fronteira entre

o sistema inconsciente e o consciente

⚫ deixa passar unicamente o que lhe é agradável e

retém o resto: o que é evitado pela censura

encontra-se assim em estado de repressão e

constitui o recalcado.

⚫ Em certos estados, como o sono, a censura sofre

um relaxamento, de modo que o recalcado pode

surgir na consciência em forma de sonho.



⚫ Mas, visto que a censura não é totalmente

suprimida, mesmo no sonho, o recalcado

deverá sofrer modificações para não se chocar

com a censura, o que conduz à formação de

compromisso.

Podemos, portanto, supor que os sonhos

recebem sua forma em cada ser humano

mediante a ação de duas forças psíquicas

(ou podemos descrevê-las como correntes

ou sistemas) e que uma dessas forças

constrói o desejo que é expresso pelo sonho,

enquanto a outra exerce uma censura sobre

esse desejo onírico e, pelo emprego dessa

censura, acarreta forçosamente uma

distorção na expressão do desejo.



⚫ A censura nos sonhos incide sobre os desejos
sexuais infantis recalcados

⚫ segundo Freud, se aprofundamos na análise
dos sonhos, descobrimos quase sempre que
seu conteúdo latente revela a realização de
desejos eróticos.

Essa observação confirma o papel
desempenhado pela censura que incide
sobre conteúdos sexuais, mais precisamente
sobre os desejos sexuais recalcados,
provenientes da sexualidade infantil, que
"fornecem as forças pulsionais mais
numerosas e mais poderosas que concorrem
para a formação dos sonhos".



⚫ Dado a ação da censura, o “trabalho de análise”, em

oposição ao trabalho do sonho, constitui a operação

inversa, que visa a encontrar seu sentido oculto a

partir do conteúdo manifesto:

"A tarefa da interpretação dos sonhos é desfazer o

que o trabalho do sonho teceu".

⚫ A associação parte de cada fragmento do sonho

porque este é concebido como um nó de

significações, produzido pela operação conjunta da

condensação, do deslocamento, da consideração

pela representabilidade e da elaboração secundária

sobre a "matéria-prima" do sonho, que são os

pensamentos latentes.
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⚫ A deformação do conteúdo latente é resultado

do trabalho do sonho.

⚫ O “trabalho do sonho” - o conjunto de operações

psíquicas que transformam o conteúdo latente em

conteúdo manifesto com o objetivo de torná-lo

irreconhecível.

⚫ o sonho utiliza quatro mecanismos principais para

atingir seus objetivos:

⚫ condensação,

⚫ deslocamento,

⚫ consideração à representabilidade e

⚫ elaboração secundária.
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⚫ A condensação - age no sentido de comprimir

vários elementos latentes num único elemento

manifesto.

⚫ o processo de condensação se produz para todos

os elementos do sonho

⚫ cada elemento tomado em particular decorre de

uma série de elementos que podem pertencer a

domínios diferentes

⚫ o sonho é sobredeterminado.

⚫ torna difícil a leitura do relato manifesto do sonho.

⚫ constitui um dos mecanismos fundamentais do

trabalho do sonho.

⚫ A encontramos igualmente na formação de

sintomas, de lapsos ou de chistes.
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A primeira coisa que se torna clara para quem quer que
compare o conteúdo do sonho com os pensamentos oníricos
é que ali se efetuou um trabalho de condensação em larga
escala. Os sonhos são curtos, insuficientes e lacônicos em
comparação com a gama e riqueza dos pensamentos
oníricos. Se um sonho for escrito, talvez ocupe meia página.
A análise que expõe os pensamentos oníricos subjacentes a
ele poderá ocupar seis, oito ou doze vezes mais espaço.
Essa relação varia com os diferentes sonhos, mas, até onde
vai minha experiência, sua direção nunca varia. Em regra
geral, subestima-se o volume de compreensão ocorrido, pois
fica-se inclinado a considerar os pensamentos do sonho
trazidos à luz como o material completo, ao passo que, se o
trabalho de interpretação for levado mais adiante, poderá
revelar ainda mais pensamentos ocultos por trás do sonho.
...de fato, nunca é possível ter certeza de que um sonho foi
completamente interpretado. Mesmo que a solução pareça
satisfatória e sem lacunas, resta sempre a possibilidade de
que o sonho tenha ainda outro sentido. Rigorosamente
falando, portanto, é impossível determinar o volume de
condensação (Freud, 1900).
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⚫ Ela parecia pálida e inchada.

⚫Minha paciente sempre tivera uma
aparência corada. Comecei a desconfiar
que ela estivesse substituindo outra
pessoa.
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⚫O deslocamento - consiste no desvio do

acento psíquico de uma idéia para outra.
⚫ o deslocamento substitui os pensamentos mais

significativos de um sonho por pensamentos

acessórios, de modo que o conteúdo importante

de um sonho é desfocado.
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Ao fazer nossa coletânea de exemplos de

condensação nos sonhos, a existência de outra

relação, provavelmente de importância não inferior,

já se tornara evidente. Via-se que os elementos que

se destacam como os principais componentes do

conteúdo manifesto do sonho estão longe de

desempenhar o mesmo papel nos pensamentos do

sonho. E, como corolário, pode-se afirmar o inverso

dessa asserção: o que é claramente a essência dos

pensamentos do sonho não precisa, de modo algum,

ser representado no sonho. O sonho tem, por assim

dizer, uma centração diferente dos pensamentos

oníricos — seu conteúdo tem elementos diferentes

como ponto central (Freud, 1900).
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⚫ Levei-a até à janela para examinar-lhe a garganta.

Ela mostrou alguma resistência, como fazem as

mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo

mesmo que realmente não havia necessidade de ela

fazer aquilo.

... A forma pela qual Irma postou-se à janela me

fez de repente recordar outra experiência. Irma

tinha uma amiga íntima de quem eu fazia uma

opinião muito elevada. Quando visitei essa

senhora certa noite, encontrei-a perto de uma

janela na situação reproduzida no sonho, e seu

médico, o mesmo Dr. M., dissera que ela

apresentava uma membrana diftérica.
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⚫A figura do Dr. M. e a membrana reaparecem

posteriormente no sonho. Ocorreu-me então que, nos

últimos meses, eu tivera todos os motivos para supor

que essa outra senhora também fosse histérica. Na

verdade, a própria Irma me revelara involuntariamente

esse fato. Que sabia eu de seu estado? Uma coisa,

precisamente: que, tal como a Irma de meu sonho, ela

sofria de sufocação histérica. Assim, no sonho, eu

substituíra minha paciente por sua amiga. Recordei-me,

então, de que muitas vezes me entretivera com a idéia

de que também ela pudesse pedir-me que a aliviasse

de seus sintomas. Eu próprio, contudo, julgara isso

improvável,visto que ela era de natureza muito

reservada. Era resistente, como apareceu no sonho.

Outra razão era que não havia necessidade de ela fazer

aquilo: até então, mostrara-se forte o bastante para

manejar seu estado sem nenhuma ajuda externa.
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⚫ Apesar de seu vestido.

⚫Isso, de qualquer modo, fora apenas uma
interpolação. Naturalmente, costumávamos
examinar as crianças no hospital despidas: e
isso seria um contraste com a maneira como as
pacientes adultas têm de ser examinadas.
Lembrei que se dizia de um famoso clínico que
ele jamais fizera um exame físico de seus
pacientes a não ser através das roupas. Não
consegui ver nada além disso. E francamente,
não senti nenhum desejo de penetrar mais a
fundo nesse ponto.
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⚫ A consideração pela representabilidade -

operação pela qual o trabalho do sonho

transforma os pensamentos do sonho em

imagens, sobretudo visuais. Eis como Freud

descreve esses processos:

"Imaginemos, por exemplo, que alguém nos pede

para substituir as frases de um editorial político ou

de uma defesa perante um tribunal por uma série

de desenhos; com isso compreenderemos

facilmente as modificações que o trabalho do

sonho precisa fazer para captar a

representabilidade do conteúdo do sonho“.
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⚫ A elaboração secundária consiste em apresentar o

conteúdo onírico sob a forma de um cenário coerente e

inteligível, aproximando-os das formações psíquicas

“normais”.

⚫ O efeito desse processo é mais visível no estado de

vigília, quando a pessoa tenta lembrar o que sonhou

ou relatar o sonho. Quando procuramos lembrar-nos

de um sonho, tendemos a deformar seu conteúdo

para lhe dar mais coerência e criar uma fachada

racional.
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⚫ Primeira Tópica do Aparelho Psíquico

⚫ Instância Censuradora (PC) e a Consciência (Cs)

⚫ A Cs se limita à percepção de conteúdos

emanados de "outras fontes".

⚫o desejo do sonho deve passar pela PC antes de

chegar à consciência.

⚫Primeira formulação da "primeira tópica“ de Freud

⚫ Primeira descrição do aparelho psíquico e de seu

funcionamento.

CS

PCS

ICS





⚫ O capítulo VII – A psicologia dos processos oníricos, é onde

Freud estrutura uma concepção geral do aparelho psíquico e de

seu funcionamento.

⚫ Freud visa explicar o funcionamento mental, tanto normal

como patológico, a partir de suas observações clínicas sobre

os sonhos e as neuroses.

⚫ Freud sugeri a existência de localidades psíquicas, embora

sem qualquer relação com a anatomia cerebral.

⚫ O aparelho psíquico é imaginado como uma sucessão

orientada de regiões que a excitação atravessa numa direção

definida.



⚫ O estudo dos sonhos fornece a indicação da existência de

duas outras regiões no aparelho psíquico: a instância crítica

e a instância criticada.

⚫ Freud chama à primeira "pré-consciente" e à segunda

"inconsciente", e localiza o pré-consciente ao lado do pólo

motor, já que ele representa a agência que controla nossa

vida desperta e nossas ações voluntárias.

⚫ Os impulsos para a formação do sonho provém do

inconsciente e tentam atingir a consciência através do pré-

consciente.



Processo primário, processo secundário e regresão

Nada, exceto um desejo, pode impelir à

atividade nosso aparelho psíquico (...); o

sonho, que realiza o desejo pelo caminho mais

curto da regressão, simplesmente preserva

para nós um exemplo do modo "primário" de

operação do nosso aparelho psíquico, que foi

abandonado na vida real por ser inadequado.
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⚫ Nesta citação, Freud atribui a origem dos sonhos a

desejos e afirma que esses desejos pertencem ao

processo primário.

⚫Os sonhos pertencem àquele modo de

funcionamento mental em que,

caracteristicamente, nenhuma distinção é

observada entre um desejo e a sua satisfação.

⚫ Na verdade, um sonho não dá, simplesmente,

expressão a um pensamento mas representa o

desejo realizado como experiência alucinatória.

⚫ Se o desejo "Eu gostaria de ir passear no lago"

instigar um sonho, o sonho terá por seu conteúdo

"Eu estou passeando no lago".
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⚫ o sonho realiza o desejo pelo caminho mais curto da
regressão, nele os pensamentos inconscientes atravessam o
aparelho psíquico em sentido inverso ao da atividade mental
desperta.

O trajeto do desejo no sonho

⚫ O trajeto do desejo como o impulso para reencontrar uma
satisfação perdida e o sonho como um modo primário
(determinado por sua origem Ics) de obter esta satisfação, é
descrito por Freud em seu percurso no interior do aparelho
psíquico.

⚫ Um desejo inconsciente se ancora em material recente e
inofensivo (restos diurnos), e procura atingir a consciência,
através do pré-consciente;

⚫ mas encontra a censura, que lhe impõe as deformações
características do trabalho do sonho.

⚫ Encontrando o caminho para a motilidade bloqueado
devido ao sono, o material onírico toma o caminho
regressivo, torna-se representável em imagens, não
havendo nada que detenha o processo regressivo, ele
termina na ativação do sistema perceptivo, produzindo, de
modo alucinatório, a realização do desejo.
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⚫ Ao modo de funcionamento do aparelho psíquico, quando

participa apenas o Ics, Freud chama processo primário.

⚫ Ao modo de funcionamento do Pcs/Cs, ele chama processo

secundário.

⚫ O processo secundário é posterior e resulta de uma

modificação do processo primário, sendo que jamais ocorre a

substituição do primeiro pelo segundo, mas apenas um

aumento crescente das exigências deste último em face do

escoamento das excitações do primeiro.

O papel do Pcs/Cs não pode ser, nem o de inibir

completamente os impulsos inconscientes, pois isso

provocaria um aumento de tensão insuportável a nível

do Ics, nem o de permitir que esses impulsos viessem

todos à tona, o que seria igualmente desprazeroso. Sua

função deverá ser a de dirigir, através dos caminhos

mais convenientes, os impulsos impregnados de

desejo que surgem do inconsciente.Aula 3 65



⚫ De acordo com Freud, a relação entre as duas
manifestações do conflito psíquico - o sonho e o sintoma -
está fundada pelo fato de ser o mesmo mecanismo que os
constitui, e os constitui como síntese provisória de opostos
determinados (desejo e censura).

⚫ A censura onírica é a segunda figura da repressão a ser
descoberta por Freud; a primeira fora a resistência à
terapia.

⚫ Os mecanismos compreendidos como "trabalho do sonho"
haviam sido atribuídos ao modo de funcionamento do
sistema inconsciente, e sua semelhança com o modo de
formação dos sintomas neuróticos permitia uma melhor
compreensão dos processos psicopatológicos.

⚫ Mais especificamente, é a força do impulso e a urgência
com que ele pressiona no sentido da descarga, sem levar
em conta a realidade, que torna a vida mental tão
vulnerável.

⚫ De acordo com Freud, as fontes de distúrbio residem na
inadequação inerente do processo primário ou, no fracasso
do indivíduo em envolver-se no processo secundário.Aula 3 66



➢ Do estudo inicial da censura, Freud retira sua
fórmula definitiva quanto à natureza do sonho:

✓ "o sonho é a realização disfarçada de um desejo
recalcado" (Freud, 1900).

✓Daí se conclui a existência de uma relação
íntima entre o desejo do sonho e o fenômeno
da deformação:

✓ é precisamente porque o desejo provoca uma
reação de defesa por parte do ego que o
conteúdo manifesto do sonho se apresenta
deformado.

✓Eis aí o ponto de contato com a teoria das
neuroses: a defesa opera da mesma forma,
quer produza um sonho, quer o resultado seja
um sintoma.



Rendimento Teórico de A Interpretação dos Sonhos (1900)

⚫ Tese: "o sonho é a realização (deformada) disfarçada de um 
desejo recalcado" (Freud, 1900)

⚫ Conteúdo manifesto X Conteúdo latente, o Papel da Censura, 
Restos diurnos, Simbologia

⚫ Trabalho do sonho: deslocamento, condensação, consideração 
pela representabilidade, elaboração secundária

⚫ o “trabalho de análise”

⚫ Descrição topológica da mente: Ics, Pcs, Cs

⚫ Processo primário X Processo secundário e Curso da regressão 
nos sonhos 

⚫ Conclusões para a teoria da psicanálise: 

⚫ a ocorrência de processos de pensamento inconscientes em 
indivíduos normais, 

⚫ o papel preponderante do desejo na vida psíquica, 

⚫ e o imenso alcance do fenômeno da repressão. 



⚫ "trabalho do sonho“

⚫ a repressão por trás da deformação onírica.

⚫ teoria abrangente do aparelho psíquico

⚫ remodelação da teoria das neuroses, num registro
psicológico

⚫ uma nítida separação entre o conteúdo manifesto do
sonho e os pensamentos latentes (conteúdo latente).



⚫ Ao concluir A Interpretação dos Sonhos, Freud

demonstrara três pontos essenciais para a teoria da

psicanálise:

⚫ a ocorrência de processos de pensamento

inconscientes em indivíduos normais,

⚫ o papel preponderante do desejo na vida psíquica,

⚫ e o imenso alcance do fenômeno da repressão.

⚫ Estas descobertas, e especialmente a da eficácia do

inconsciente, conduziram Freud a uma nova ordem

de trabalhos, voltada para a detecção de

mecanismos similares na esfera da chamada

"normalidade".
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⚫ Os resultados destas investigações estão contidos em

dois textos a Psicopatologia da Vida Quotidiana e A

Frase de Espírito e sua Relação com o Inconsciente.

⚫ Nestes trabalhos, ocorre uma ampliação notável do

campo psicanalítico entre elas emergindo uma

conclusão de alcance geral quanto ao funcionamento

da mente humana.

⚫ Os "exemplos" a que se refere Freud serão retirados

da vida diária de pessoas normais

⚫ O método empregado para a sua interpretação é

idêntico ao da análise dos sonhos

⚫ seu objetivo é o mesmo: demonstrar a completa

determinação de todos os atos da vida psíquica,

mesmo os mais triviais e aparentemente destituídos

de sentido.
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⚫ Ao concluir A Interpretação dos Sonhos, Freud

demonstrara três pontos essenciais para a teoria da

psicanálise:

⚫ a ocorrência de processos de pensamento

inconscientes em indivíduos normais,

⚫ o papel preponderante do desejo na vida psíquica,

⚫ e o imenso alcance do fenômeno do recalque.

⚫ Estas descobertas, e especialmente a da eficácia do

inconsciente, conduziram Freud a uma nova ordem

de trabalhos, voltada para a detecção de

mecanismos similares na esfera da chamada

"normalidade".
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⚫ Os resultados destas investigações estão contidos em

dois textos Sobre a Psicopatologia da Vida Quotidiana e

A Frase de Espírito e sua Relação com o Inconsciente.

⚫ Nestes trabalhos, ocorre uma ampliação notável do

campo psicanalítico, entre elas uma conclusão de

alcance geral quanto ao funcionamento da mente

humana.

⚫ Os "exemplos" a que se refere Freud serão retirados

da vida diária de pessoas normais

⚫ O método empregado para a sua interpretação é

idêntico ao da análise dos sonhos

⚫ seu objetivo é o mesmo: demonstrar a completa

determinação de todos os atos da vida psíquica,

mesmo os mais triviais e aparentemente destituídos

de sentido. Aula 3 74



Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana (1901)

Não há lugar para o acaso na teoria da psicanálise. Pelas vias

mais estranhas, o desejo se manifesta sob as malhas da

repressão: o enigmático, o pitoresco ou o aberrante encontram,

a cada passo, sua explicação lógica e vêem estabelecida a sua

função no conjunto da economia psíquica.



⚫ Freud sempre achou que a teoria dos atos falhos exibia, de uma
forma clara e acessível, sem o uso de material patológico, certos
princípios elementares da psicanálise.

Quem nunca riu de um lapso ou de um ato falho, mostrando
que percebe na mesma hora que um tal "acidente" trai uma
intenção secreta de seu autor, expressão direta de seu
inconsciente?

⚫ Com este trabalho, Freud pretende apresentar ao público leigo a
existência do inconsciente, na forma em que esse se deixa
apreender nos atos falhos ("deslizes" do recalque).

⚫ Em Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, Freud descreve as
diferentes formas de atos falhos e ilustra-os com vários
exemplos.



⚫ Na língua alemã, o conceito de ato falho tem um sentido amplo,
ele inclui um vasto leque de fenômenos aparentemente sem
importância, como:

⚫ os gestos desencontrados,

⚫ os lapsos,

⚫ os esquecimentos,

⚫ os enganos

⚫ das Versprechen (lapsus de linguagem), das Vergessen
(esquecimento), das Verlesen (erro de leitura), das Vergreifen
(engano da ação), das Verlieren (perder um objeto).

⚫ Apesar de sua diversidade, todos esses fenômenos obedecem a
um mecanismo psíquico comum, semelhante àquele que
determina o sonho: eles constituem a expressão manifesta de
um desejo que até então estava recalcado no inconsciente.



O ato falho

⚫ Exemplo de um lapso publicado no jornal vienense Neue Freie
Presse: o presidente da Câmara dos Deputados da Áustria tinha
'aberto" solenemente a sessão declarando-a "fechada": "A
gargalhada geral provocada por essa declaração fez com que
ele percebesse de imediato seu erro e o corrigisse.

⚫ Segundo Freud:

A explicação mais plausível para esse caso seria a
seguinte: em seu foro íntimo, o presidente desejava poder
enfim fechar essa sessão da qual não esperava nada de
bom.

⚫ Freud apresenta a tese de que os atos falhos não são fruto do
acaso ou da desatenção, mas que são produzidos pela
intervenção de uma idéia reprimida que vem perturbar o discurso
ou a conduta que a pessoa em questão costuma levar a bom
termo.



⚫ Heine introduz a deliciosa figura do agente de loteria

e calista hamburguês, Hirsch-Hyacinth, que se exibe

ao poeta de suas relações com o rico Barão

Rothschild, dizendo finalmente: ‘E tão certo como

Deus há de me prover todas as coisas boas, doutor,

sentei-me ao lado de Salomon Rothschild e ele me

tratou como um seu igual — bastante

familionariamente’.



O esquecimento do nome de Signorelli

Durante minhas férias de verão, fiz certa vez uma viagem de trem da
encantadora cidade de Ragusa até uma cidadezinha próxima, na
Herzegovina. A conversa com meu companheiro de viagem girou,
como era natural, em torno da situação dos dois países (Bósnia e
Herzegovina) e das características de seus habitantes. Eu falava
sobre as várias peculiaridades dos turcos que lá viviam, tais como
descrevera, anos antes, um amigo e colega que vivera entre eles por
muitos anos como médico. Pouco depois, nossa conversa voltou-se
para o tema da Itália e das pinturas, e tive oportunidade de
recomendar enfaticamente a meu companheiro que se algum dia
visitasse Orvieto, para lá contemplar os afrescos do fim do mundo e
do Juízo Final com que fora decorada uma das capelas da catedral
por um grande artista. Mas o nome do artista escapou-me e não
consegui lembrá-lo....Que influências me teriam levado a esquecer o
nome Signorelli, que me era tão familiar e que se grava tão facilmente
na memória? E que caminhos teriam levado a sua substituição por
Botticelli e Boltraffio?



⚫ Os antecedentes imediatos tinham sido que, antes da conversa derivar
para Orvieto, Freud tinha narrado ao seu companheiro de viagem uma
observação (contada por um colega médico), que se supunha ser típica da
atitude geral da população turca da Bósnia e da Herzegovina em relação à
vida,

Quando o chefe da família está prestes a morrer, um dos membros
dirá ao médico: "Senhor (Herr em alemão), que posso eu dizer? Eu
sei que, se ele pudesse ser salvo, o senhor o salvaria."

⚫ Contíguo a esse episódio, na memória de Freud, estava um outro que lhe
fora contado pelo mesmo colega mas que ele suprimiu no momento exato
em que se preparava para também o contar ao seu companheiro de
viagem. Este segundo episódio referia-se ao prazer sexual,

"Sabe, Senhor (Herr), se isso acabar, a vida deixa de ter qualquer
valor."

A relutância de Freud em narrar este segundo episódio ao seu companheiro de
viagem originou, em parte, de uma reticência em conversar sobre o tópico de morte e
sexualidade ("um tema tão delicado“) com um estranho.

⚫ Algumas semanas antes, quando estava em Trafoi, uma localidade do
Tirol, Freud recebera a notícia do suicídio de um seu paciente que sofria de
um distúrbio sexual incurável.



⚫ Este incidente ofuscou toda a viagem de Freud à Herzegovina. Por isso
desejou banir de seu espírito todos os pensamentos sobre morte e
sexualidade.

⚫ O efeito imediato disso foi controlar-se, evitando repetir a outros
quaisquer observações sobre esse assunto;

⚫ O efeito retardado foi esquecer o nome do pintor dos afrescos de
Orvieto. Pois uma associação interligava agora esses pensamentos,
através da palavra "Herr" nos dois episódios e da primeira sílaba de
Herzegovina, com Signorelli, sendo "signor" a palavra italiana para
"Herr".

⚫ Refazendo o curso de seus pensamentos e de suas associações a
propósito desses dois últimos nomes, segundo o procedimento adotado
na análise de um sonho, conseguiu descobrir o motivo do recalque (de
seu esquecimento).

⚫ De dedução em dedução, o nome de Botticelli acabou por lhe recordar a
Bósnia, e o nome de Boltraffio o fez rememorar a cidade de Trafoï, duas
localizações geográficas associadas a lembranças dolorosas acerca da
sexualidade e da morte.



⚫ Freud percebeu que sexualidade e morte eram os temas da tela Juízo
final de Signorelli.

⚫ O esquecimento do nome de Signorelli era, portanto, o resultado de
um compromisso que permitira que a lembrança desagradável ficasse
parcialmente esquecida, mas não verdadeiramente, pois ela
reapareceu dissimulada sob os nomes de Botticelli e Boltraffio.

"Os nomes de substituição já não me pareciam tão injustificados
quanto antes da explicação: eles me advertem (a partir de uma
espécie de compromisso) tanto para o que eu tinha esquecido
quanto para o que eu gostaria de lembrar, e me mostram que
minha intenção de esquecer qualquer coisa nem se cumpriu
totalmente, nem fracassou totalmente".

⚫ Freud ressalta nesta passagem o conceito de formação de
compromisso, a oposição de duas forças agindo sobre o mesmo
material, a exemplo do que ocorre no sonho.





Como se forma um ato falho?

⚫ Segundo Freud, a despeito de sua variedade inesgotável, os atos
falhos se baseiam em um mecanismo comum:

⚫ todos são a expressão de um desejo recalcado no
inconsciente.

⚫ um ato falho resulta de um compromisso entre uma intenção
consciente do sujeito – por exemplo, "abrir uma sessão" do
Parlamento era a intenção consciente do presidente da Câmara
dos Deputados – e um desejo inconsciente ligado a ele -
“encerrar a sessão", que se impôs à sua revelia em seu
discurso manifesto.

⚫ o ato falho é um ato de sucesso: o desejo inconsciente
(recalcado) se realiza ali de uma maneira quase sempre muito
evidente.

⚫Os mecanismos envolvidos na formação de um ato falho são os
mesmos que determinam a formação dos sonhos e dos
sintomas (condensação, deslocamento, substituição ou troca
pelo contrário)



A Frase de Espírito e sua Relação com o Inconsciente 

No trabalho sobre o chiste (1), Freud lança a hipótese de que 
o chiste revela o domínio inconsciente que governa 
secretamente a palavra e a linguagem. 
No chiste, os mecanismos que produzem o efeito cómico 
apresentam inúmeras semelhanças com o trabalho psíquico 
que se realiza nos sonhos.

Ex.: “familionariamente”.

⚫ Mas, diferentemente do sonho, que Freud considera como um
produto psíquico privado, o chiste tem uma intenção
consciente e constitui a mais social das atividades psíquicas.

(1) anedota, gracejo, piada, frase de espirito
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No curso de uma conversa, falando-se sobre uma

pessoa da qual tanto se havia para louvar como para

criticar, Herr N. comentou: ‘Bem, a vaidade é um de

seus quatro calcanhares de Aquiles’. Nesse caso a

leve modificação consiste em que, ao invés de um

calcanhar de Aquiles, que o herói deve ter

efetivamente possuído, ... Assim, os dois

pensamentos condensados no chiste exprimem-se:

‘À parte sua vaidade, Y é um homem eminente;

apesar disso, não gosto dele — é antes um animal

que um homem’.
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⚫ O chiste, tal como o sonho e, em certa medida, o

ato falho, exprime um desejo recalcado ou

inconsciente.

Os chistes tendenciosos servem dois

propósitos: ou são chistes obscenos, servindo

a um fim exibicionista, ou são remoques

[gozação] hostis e sarcásticos.

⚫ O chiste torna o ouvinte complacente e permite

'"dizer sem dizer" aquilo que quer ser dito.

⚫ Segundo Freud, no chiste é possível distinguir os

dois componentes que já isolamos em toda a série

das formações de compromisso: o desejo

inconsciente e a deformação da censura.
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⚫ Urna análise aprofundada permite distinguir a fonte

de prazer central à frase de espírito. "A frase de

espírito permite a satisfação de um impulso, obsceno

ou hostil, apesar da existência de um obstáculo que

lhe barra o caminho".

⚫ Este obstáculo é o recalque; a frase de espírito é um

modo socialmente aceitável de expressar um

impulso agressivo ou sexual, e a razão desta

tolerância reside justamente no modo

disfarçado/lúdico com que a injúria é lançada.
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⚫ Da psicopatologia à elaboração onírica, transpôs-se
o limiar da normalidade; a Interpretação dos Sonhos
mostrava que não são somente os neuróticos que
possuem um inconsciente.

⚫ Da elaboração onírica à análise dos atos falhos, e
dos chistes uma nova fronteira é vencida: o
inconsciente não funciona apenas quando o
recalque se distrai e o interesse no mundo exterior
se apaga, mas sua atividade é detectável também no
dia-a-dia, na vida normal.

⚫ Sonhos, atos falhos, chistes — tudo isso exibe, em
vários graus, o papel fundamental desempenhado
pelo impulso em nossa vida psíquica.
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⚫ Esta sumarização dos fenômenos não-patológicos
em que se expressa a atividade inconsciente mostra
a conexão que se estabelece entre a psicologia da
normalidade e a psicopatologia, exigência que Freud
se impunha desde o inícios.

⚫ A variedade dos fenômenos analisados demonstra a
tese fundamental de Freud, segundo a qual a
eficácia do inconsciente e a ação da repressão
podem ser verificadas em pessoas normais, desde
que aquilo que tendemos a considerar como mero
acaso seja submetido a uma análise minuciosa.
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