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RESUMO: O presente trabalho propõe uma apresentação calçada nos 

conhecimentos adquiridos do Seminário “Estudos em Freud I", que traz uma 

abordagem dentro das primeiras formulações psicanalíticas, tendo como fundamento 

a epistemologia da Psicanálise, pautada em aportes históricos. Adota-se, neste 

trabalho, um roteiro baseado nos ensinamentos adquiridos pelos estudos do Cartel 

de formação analítica, tomando-se como base para tais entendimentos, os estudos 

sobre a histeria e sobre a interpretação dos sonhos, marcos fundadores da 

Psicanálise, bem como, sobre o determinismo psíquico, conflitos psíquicos e 

traumas, no qual Freud busca nomear um novo método para os estudos das 

Neuroses, partindo da investigação dos processos mentais, posteriormente 

denominado de Livre Associação. 
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Ao iniciarmos nossa jornada em busca do conhecimento dentro de uma perspectiva 

psicanalítica passamos por vários conceitos e teorias escritas por Freud a fim de 

delimitar o campo da psicanálise, entretanto iniciando nossos trabalhos com o 

projeto de 1895 nos deparamos com uma necessidade de Freud em elaborara uma 

teoria do funcionamento psíquico segundo uma abordagem quantitativa, ou seja, 

uma espécie de economia da força nervosa que seria conhecida como psicologia 

para neurólogos e teria como título: Projeto para uma psicologia cientifica (GARCIA-

ROSA, 2009). 

Através de seus estudos, Freud concluiu que tais conhecimentos estariam 

totalmente ligados ao inconsciente e que as formações e influências que ocorrem no 

sistema psíquico são responsáveis pelo que acontecerá ao sujeito no decorrer de 

sua vida, tomando como base para tais entendimentos seus estudos sobre a histeria 

e sobre a interpretação dos sonhos, onde neste, Freud afirma que “a interpretação 

dos sonhos é a via régia que conduz ao conhecimento do inconsciente da vida 

psíquica” (FREUD, 1900). 

Destarte, Freud cria o termo psicanalise, buscando nomear um novo método para os 

estudos das Neuroses, partindo da investigação dos processos mentais e utilizando 

como método a investigação e posteriormente a Livre Associação, onde o principal 

objetivo era liberar materiais inconscientes inacessíveis para a consciência ajudando 

ao paciente a lidar com tais materiais, possibilitando-o a apropriar-se de sua história, 

que para Freud está ligada intimamente às manifestações do inicio da vida sexual 

infantil (GARCIA-ROSA, 2009). 

Com a continuidade de seus estudos, Freud através do Principio do Determinismo 

Psíquico, afirmou não haver o acaso, ou seja, para cada memória revivida, 

pensamento, sentimento ou ação, há uma causa afirmando que não há 

descontinuidade na vida mental. Sendo cada evento psíquico determinado por 

aqueles que o precederam, uma possibilidade de constatação cientifica de algo real, 

ver os fatos tais como eles são (SANDLER, 2002). 

Apesar de o determinismo psíquico ser uma posição assumida por Freud, ele não 

dedicou uma obra exclusiva para esse tema, porém se nos concentrarmos em 

alguns conceitos fundamentais de sua obra, poderemos elaborar um esboço sobre a 

concepção e atuação do determinismo na vida psíquica. Levando em conta esse 

princípio, os eventos em nossa vida mental parece não relacionado com os que os 
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precederam e são apenas na aparência, nesse sentido, não existe descontinuidade 

na vida mental (TAVARES 2019).    

A partir do texto “Rascunho B”, escrito em 1893, Freud (1950/1996) fala sobre os 

fundamentos do determinismo psíquico como sendo dependente da articulação de 

dois fatores: (a) A precondição necessária, sem a qual o estado não pode surgir em 

absoluto (identificar o estado absoluto das coisas) onde atuando de modo suficiente, 

torna inevitável a instauração da afecção nervosa, porém quando atua de modo 

suficiente ocorre uma disposição para a afecção que só irá se manifestar com o 

acréscimo dos fatores secundários. (b): Os fatores desencadeantes, que a partir da 

concepção de que a constituição etiológica das neuroses se dá de maneira 

sobredeterminada7, Freud passa a usar a expressão “Equação Etiológica” para se 

referir aos vários fatores que precisam ser satisfeitos para que o efeito determinante 

ocorra (FREUD, 1893). 

Os quatro fatores desencadeantes são, a Precondição, que são os fatores onde a 

ausência nunca se manifesta, mas que são incapazes de produzi-lo por si mesmos; 

Causa Específica, que é aquela que nunca está ausente quando o efeito se dá em 

certa quantidade e intensidade, é suficiente para produzir efeitos; Causa 

Concorrente, que são as que não estão necessariamente presentes todas às vezes, 

nem podem provocar a manifestação dos sintomas por si mesma e Causa 

precipitante ou Causa Desencadeante que pode ser caracterizada como aquela que 

aparece por último na equação, de modo que precede imediatamente a emergência 

do efeito, sendo esse fator cronológico a essência de sua natureza principal 

(FREUD, 1893). 

Seguindo o principio do Determinismo Psíquico, Freud pôde constatar que as 

experiências vividas na infância têm uma forte influência sobre a personalidade 

adulta, envolvendo uma serie de conflitos no sujeito que podem ser observadas, por 

exemplo, nas crises de ansiedade. Freud buscou ainda comprovar que existe no 

conflito psíquico um dualismo entre a censura e o desejo e uma estreita relação 

entre este e os processos de defesa, as instâncias e as pulsões. Onde o Ego é a 

parte da personalidade que lida com a realidade; o Id, reservatórios dos impulsos 

instintivos fisiológicos e emocionais e o Superego, a parte moral e ética, e uma 

                                                           
7
 Sobredeterminação: fenômeno do psiquismo humano consistente no fato de que uma mesma formação do 

inconsciente (sintoma, sonho etc.) pode ser originada por uma pluralidade de fatores heterogêneos e, 
portanto, é passível de receber diferentes interpretações, simultaneamente verdadeiras. 



4 
 

incompatibilidade entre essas instâncias possibilitam a formação de um conflito 

psíquico (TAVARES, 2019). 

Segundo Laplanche e Pontalis, a psicanálise considera o conflito como parte do ser 

humano e isto em diversas perspectivas: conflito entre o desejo e a defesa, conflito 

entre as pulsões, conflito entre os diferentes sistemas ou instâncias, e por fim o 

conflito edipiano, onde não apenas se defrontam desejos contrários, mas onde estes 

enfrentam a interdição. Esses mesmos autores propõem uma maneira de 

compreensão dos conflitos na obra de Freud, a partir da metapsicologia, isto é, 

conflitos dentro dos aspectos tópicos, econômicos e dinâmicos (LAPLANCHE E 

PONTALIS, 1986). 

É possível que o dualismo que caminha por toda a produção teórica de Freud esteja 

ligado ao papel fundamental que o conflito psíquico desempenha no interior da 

psicanálise. Não é somente em relação às pulsões que Freud fala de conflito, esta 

pode se dar entre dois tipos de pulsões: pulsões do ego versus pulsões sexuais, 

como pode ocorrer entre duas instâncias psíquicas: Sistema inconsciente versus 

sistema pré-consciente e consciente ou ainda entre o desejo e a defesa.  É 

particularmente o conflito edipiano, que institui a ordem humana, assim como é o 

conflito que produz a separação do psiquismo. Portanto, o conflito psíquico é uma 

das noções mais fundamentais da psicanálise e que está presente nas suas mais 

variadas formas em qualquer texto psicanalítico (GARCIA-ROSA, 1996). 

Os conflitos não fazem parte de uma fase da vida do sujeito, que logo depois é 

superada, não acontecem em uma época e depois deixam de existir. É possível que 

alguns conflitos acabem, mas sempre surgirá outros em atuação, de forma que é 

impossível chegar a uma resolução completa; esses, não são passageiros, mas sim 

permanentes, e como Freud mesmo se encarrega de explicar que tais conflitos estão 

na gênese das psicopatologias, do sofrimento humano: Os sintomas podem servir 

tanto à satisfação sexual como ao oposto. Existe uma excelente base para essa 

bilateralidade ou esse oposto, numa parte do seu mecanismo que são o produto de 

acordos, e surge da reciproca interferência entre duas correntes e suas polaridades; 

representam não só o reprimido, mas também a força repressora que compartilhou 

de sua origem (LAPLANCHE E PONTALIS, 1986). 

Dando continuidade a seus estudos e no trabalho realizado com seus pacientes, 

Freud constatou que ao deparar-se com suas manifestações sexuais infantis, o 

sujeito do inconsciente produz uma marca, a qual Freud nomeou de Trauma, 
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estando dessa forma, as vivências traumáticas na base da formação do sintoma e 

utilizando-se da Livre associação Freud propunha a seus pacientes que falassem 

sobre aquilo que os faziam sofrer como forma de aliviar tais sofrimentos (TAVARES, 

2019). 

Desde as suas primeiras formulações teóricas, as relações de trauma e memória 

acerca da histeria, e principalmente a partir do conceito de um além do princípio do 

prazer, apontam para o funcionamento e para as falhas de funcionamento nos 

limites do psíquico, entre corpo e psique, entre percepção e representação, 

responsáveis pela instauração da memória e pela diferenciação psíquica. Na 

segunda tópica freudiana, o traumático passa a ser associado às dinâmicas da 

pulsão de morte e da angústia automática, aquela que faz uma demanda de trabalho 

psíquico, mais especificamente de ligação, como primeira medida de contenção 

anterior à instauração do princípio de prazer. Quando não há possibilidade de 

ligação e transcrição do acontecimento, seus efeitos apresentam-se de forma 

negativa como danos narcísicos (MORENO, 2009) 

O traumático refere-se, a rupturas do psíquico por uma quantidade que não pode ser 

assimilada, associada e inserida em uma cadeia de representações. Portanto, o 

trauma deixa de ter uma configuração como representação sexual recalcada, e deixa 

também de obedecer a uma relação de causa e efeito com a realidade. Freud, frisa a 

dimensão econômica do trauma ao colocá-lo próximo da dinâmica das pulsões e da 

angústia automática. Segundo o casal Botella (BOTELLA & BOTELLA, 2002, p.166), 

citado por Maria Manuela Assunção Moreno em sua Dissertação de Mestrado, “Seria 

em função de uma busca de inteligibilidade, esforçando-se para evitar um estado de 

desamparo, que o ego utilizaria uma percepção-signo (Projeto) ligada por 

simultaneidade à experiência de pavor”. Freud reforça que a constituição da 

memória à experiência de dor, se refere à necessidade do aparelho psíquico de 

diferenciar a excitação que conseguiu romper a barreira de contato por meio da 

criação de facilitações, marcas que deixam uma espécie de caminho mais 

permeável à passagem de novas excitações (MORENO, 2009).  

Ainda, segundo Moreno (2009), citando o casal Botelha, diz que eles afirmam ainda 

que Freud, ao remeter o estado de desamparo psíquico à angústia automática, nos 

mostra o estado de desamparo como ausência de organização afetiva possibilitada 

pela angústia-sinal. Lembrando que o protótipo da angústia automática é a 

experiência do nascimento, vivência que corresponde a uma perturbação de energia 
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interna e da qual não resta qualquer conteúdo psíquico; é possível pensar que é 

esta ausência que se configura como traumática para o psiquismo. Caso o objeto 

não ofereça acolhimento para tal perturbação, seja em termos freudianos 

satisfazendo a necessidade do bebê, ou ferenczianos, sintonizando-se com as 

angústias infantis e podendo fazer acolhimento e oferecendo sentido a elas, o sujeito 

experimenta a passagem de um estado de desamparo fisiológico para um 

desamparo psíquico. 

Portanto, no enlace realizado pela passagem da catexia dos órgãos para a catexia 

objetal, que, frente à ausência de investimento do objeto, é possível se experimentar 

o trauma. A ideia apresentada pelo casal Botella, diz Moreno (2009), é mostrar que o 

trauma é a impossibilidade do sujeito representar-se não investido pelo objeto, “o 

irrepresentável de sua própria ausência no olhar do objeto; um estado no limite do 

psíquico, não elaborável e desorganizador, que pode ser qualificado de não- 

representação” e conclui, mostrando que desta forma, vemos a relação de perigo se 

dialetizar entre sua apresentação externa e seu surgimento interno, pois o impacto 

pulsional precisa ser metabolizado na relação com o objeto. 

Na tese de Ferenczi, segundo o casal Botella, Moreno (2009) mostra como a noção 

de desmentido é sustentada, já em termos de linguagem. Valendo ressaltar, 

entretanto, que o que se recusa junto ao sentido solicitado ao vivido traumático pela 

criança ao adulto é o próprio investimento nesta criança. O adulto precisa recusar 

olhar para a criança, recusar reconhecer seu estado desorganizado. Os Botella 

continuam nos ajudando a compreender a situação, diz Moreno (2009): 

 

“De fato, segundo nossa hipótese, não é a perda do objeto, mas o perigo da 

perda de sua representação e, por extensão, o risco de não-representação, 

que marca o desamparo. O perigo da perda da representação provoca um 

verdadeiro vazio com efeitos implosivos, jogando a percepção odiada para 

dentro do psiquismo; equivalente fantasmático da representação dissipada, 

a percepção importuna invade a cena. Na sombra da insatisfação 

despertada pela ausência do objeto investido, mais que a angústia-sinal de 

alarme do risco da perda do objeto, é o pavor automático da implosão que é 

chamado a tornar-se sinal de alarme do perigo da perda da representação 

deste mesmo objeto.” 
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Com tais proposições, como conclusão, podemos considerar que uma 

incompatibilidade nas instâncias psíquicas ocasionam conflitos psíquicos que são 

provenientes de vivências traumáticas ocasionadas pelo não funcionamento normal 

na saída do complexo de Édipo e que a partir do principio do determinismo psíquico 

estará ligado a precondições necessárias e a fatores desencadeantes ou processos 

mentais dos quais o sujeito não se deu conta ou é inconsciente. 
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