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RESUMO: Este artigo objetiva apresentar teoricamente, alguns dos fundamentos 
psicanalíticos relacionados à constituição do psiquismo humano: sua subjetivação, o 
fenômeno da identificação e suas relações com o objeto, levando em conta a sua 
inserção na sociedade e cultura vigentes. Visa mostrar que o sujeito da psicanálise é 
o sujeito do desejo, delineado por Freud através da noção de inconsciente, uma vez 
que na atualidade, é possível evidenciar um abalo nessa noção de sujeito de desejo 
proposta pela psicanálise. Portanto, neste trabalho, busca-se traçar e demarcar a 
constituição do sujeito, bem como, o lidar com suas demandas no sentido do uso e 
aplicação do saber do psicanalista, na direção de que há sujeito do inconsciente, 
enfatizando o saber ao qual ele só pode ter acesso através de uma experiência de 
análise, a saber, a análise do sujeito. 
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Este artigo visa apresentar teoricamente, alguns dos fundamentos psicanalíticos 

relacionados à constituição do psiquismo humano, levando em conta a sua inserção 

na sociedade e cultura vigentes. Objetiva conceituar sujeito e subjetividade, o 

fenômeno da identificação, relações com o objeto. Portanto, neste trabalho, busca-

se traçar e demarcar a constituição do sujeito, lidar com suas demandas no sentido 

do uso e aplicação do saber do psicanalista, na direção de que há sujeito do 

inconsciente, saber ao qual ele só pode ter tido acesso através de uma experiência 

de análise, a saber, a análise do sujeito. 
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Quando a criança nasce ela é apenas um bolo de carne, como já foi dito por Lacan 

nos escritos de 1969 e é a partir da sua relação com os seus genitores que se inicia 

o jogo fálico. Nesse primeiro momento é onde a criança tem sua primeira 

experiência de satisfação, a amamentação, que ocorre primeiramente pela 

necessidade de alimentar-se e posteriormente pelo prazer obtido no ato, é colocado 

por Freud como ato inaugural do aparelho psíquico (Freud, 1895). 

E nesse primeiro momento não há ser falante, e por esse razão não há sujeito, o 

que há é um ser totalmente identificado no discurso materno, constituindo-se assim 

como falo materno. Aquele que veio para ser o falo da mãe, dessa forma esse ser 

encontra-se alienado ao desejo do outro, completamente assujeitado a figura 

materna, satisfazendo-a como objeto de seu desejo É nessa relação com esse outro 

(mãe) que significantes vão sendo dados ao bebê e que ao se articularem, vão 

gerando sentido (ELIA, 2010). 

Dessa forma como cita Jerusalinsk (2009): “é preciso o transcurso de um tempo para 

que as inscrições que nela se precipitam possam ser postas à prova por meio de 

uma experiência que a implique subjetivamente.” Entretanto para que isso ocorra, a 

criança necessitará viver três momentos decisivos para resolução do seu Complexo 

de Édipo. 

E é nessa relação com o Outro na produção de sentido que vão sendo construídos 

três registros psíquicos que se articulam e constituem o sujeito, são eles: Imaginário, 

Simbólico e o Real, então para que se tenha um sujeito é necessário que os três 

registros sejam amarrados. O que faz essa amarração é o que se denomina de 

Nome do Pai, uma lei simbólica que funda a falta, funda o inconsciente (Jorge; 

Ferreira, 2005). 

Em Lacan (1949), o Estádio do Espelho é onde ocorre a instalação do primeiro Eu, 

está ligado ao registro imaginário, que tem origem no processo de alienação ao 

outro e é neste outro semelhante que a criança quer se reconhecer, onde ele se 

identifica e reconhece seu corpo no corpo do outro (Sirelli, 2010). É essa 

identificação primária que dará posteriormente as identificações secundárias. Ocorre 

entre os 06 aos 18 meses, esse estádio e deve ser entendido como uma 

identificação com a própria imagem, sendo que tal identificação provoca no bebê 
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uma transformação, se formando assim informações simbólicas em que o Eu se 

constitui. 

A influência simbólica acontece por meio da cultura, “conjunto de sistemas que são 

constituídos a partir do momento em que traduzimos um dado externo em símbolos”. 

Sendo assim é na relação entre o bebê e a mãe que se dá o sujeito do inconsciente, 

se faz necessário dizer que o Outro, inscreve pela linguagem os significantes e que 

gera a articulação, assim o sujeito sai da posição de objeto e passa a ser desejante, 

saindo da alienação e passando a buscar seu próprio desejo, mas separar-se desse 

Outro não é nada fácil, devido a identificação com a mãe. 

Destarte é no processo de separação que se faz necessário a interdição daquele 

que possui o falo, entra em cena na tríade Edipiana o pai, o interditor, aquele que 

supostamente tem o poder de proibir essa relação simbiótica e introduzir no jogo 

fálico a separação da criança com a mãe, caracterizando aí a introdução desse ser 

na linguagem e a partir disso promovendo a entrada desse ser no terceiro momento 

findando o complexo de Édipo. 

Entretanto não é tão simples assim, nessa relação simbiótica entre mãe e filho há 

uma busca pela completude, onde essa mãe se não tiver passado pelo seu 

Complexo de Édipo da forma adequada poderá na sua maternidade reproduzir suas 

questões edipianas com seu filho e com o pai, dificultando assim a passagem do 

pequeno suposto sujeito pelo seu complexo edipiano. 

Para Lacan: 

“Se a mulher encontra na criança uma satisfação, é, muito precisamente, na 
medida em que encontra nesta algo que atenua, mais ou menos bem, sua 
necessidade de falo, algo que a satura” (Lacan, 1957-8b, p. 71). 

Assim como também, se aquele que foi nomeado como o possuidor da lei, o pai, 

aquele que veio para barrar essa relação de completude não assim se fizer, também 

acarretará danos a resolução edipiana do pequeno suposto sujeito, ficando claro 

que, o que vai está em jogo no Complexo de Édipo para que as duas operações 

necessárias ocorram, ou seja, a alienação e a separação será o funcionamento da 

tríade edípica, mãe, criança, pai em relação ao falo. 

Dessa forma o terceiro momento caracteriza-se pela saída da criança do Complexo 

de Édipo, ou seja, o declínio do Complexo de Édipo, momento caracterizado pela 
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simbolização da Lei, onde a criança passa a ser sujeito desejante introduzido na 

linguagem e começa a formar sua própria cadeia de significantes a partir da sua 

relação com o outro e com a falta que lhe foi apresentada no processo de 

separação. Por outro lado, quando esses processos não ocorrem de forma 

adequada, podem acarretar uma serie de dificuldades no desenvolvimento do 

sujeito, uma vez que a família é o vetor de todo esse processo independente dos 

diversos tipos de arranjos familiares que existem na contemporaneidade, há a 

necessidade de uma constituição familiar para o sujeito ser um sujeito desejante e 

conforme cita Lacan: 

É por tal necessidade que se julgam as funções da mãe e do pai. Da mãe, 
na medida em que seus cuidados trazem a marca de um interesse 
particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias faltas. Do pai, 
na medida em que seu nome é o vetor de uma encarnação da lei no 
desejo. (2003 [1969], p. 369). 

Contudo após sua estruturação subjetiva a criança insere-se na sua condição de 

sujeito do desejo, mas também da Neurose com a aceitação de sua castração não 

estando mais alienada e separando-se do outro (a mãe) e como afirma Tavares 

(2020): “a criança aceita a castração e renuncia o prazer com a mãe, tendo 

internalizado a eterna busca por algo que substitua o prazer não satisfeito.” E é a 

partir dessa busca que se observa a relação desse suposto sujeito com os seus 

objetos de desejo assim como com o Narcisismo, uma vez que esse ultimo refere-se 

a relação do sujeito com ele mesmo. 

Destarte a importância da compreensão de narcisismo uma vez que há relação 

direta com a grande maioria dos quadros clínicos como: depressão, melancolia, 

anorexia. Este é caracterizado como o “retorno ao próprio eu”, visto que é utilizado 

como uma saída defensiva desses sujeitos. 

Ainda, atualmente há uma supervalorização da imagem corporal o que termina por 

influenciado diretamente nesse contexto em que o erotismo narcísico torna-se 

hegemônico. Dentre os exemplos do narcisismo no mundo contemporâneo 

destacam-se o temor da velhice e da morte, o fascínio pela fama e o declínio do 

espírito lúdico. O conceito foi elaborado na obra freudiana com muitas dificuldades a 

partir de estudos relacionados à homossexualidade e, então, na sua primeira 

publicação diz que se trata de escolhas que caracterizam por uma conduta em que o 

indivíduo toma seu próprio corpo como objeto sexual. 
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Posteriormente, Freud destacou o narcisismo como fase do desenvolvimento entre o 

autoerotismo e amor objetal, relatando fazer parte do desenvolvimento humano. 

Ademais, volta a colocá-lo como um terceiro estágio entre o autoerotismo e o amor 

de objeto, contudo, o objeto é o próprio “Eu&quot; Destaca-se ainda que o conceito 

esteja implicado na compreensão da hipocondria e da paranoia, sendo o principal 

objetivo do estudo do narcisismo a elucidação das parafrenias”. Uma outra via de 

acesso a esse estudo dá-se por meio da vida amorosa, considerando-se suas 

diferenças entres os sexos, quanto ao tipo de escolha de objeto. Sendo importante 

frisar que embora exista o amor objetal, nem toda libido passa do eu para o objeto. 

O autor considera o Eu como o grande reservatório da libido e chama este estado 

absoluto de narcisismo primário, que persiste até o Eu começar a catexizar as 

representações dos objetos. Já no sentido de narcisismo secundário, pressupõe a 

existência de um eu na instância estruturante e estruturada, bem como, trata-se de 

uma defesa psíquica fundamental. Na clínica atual, o número de pacientes que 

possuem características narcísicas e pré-edípicas como fator central do seu 

sofrimento. Portanto, compreende-se a extensão do surgimento de manifestações 

psicopatológicas que abrange um número considerável de pacientes. No entanto, é 

importante destacar que não existe apenas o narcisismo. 

A concepção de objeto na teoria freudiana é elemento decisivo na definição da 

concepção de sujeito. O objeto para Freud deve ser entendido sempre como um 

objeto psíquico e também um objeto real externo; quando os defensores de uma 

psicanálise intersubjetiva referem-se a objetos e a sujeitos, essas referências devem 

ser entendidas em termos de “entidades concretas”, ou em termos de 

representações psíquicas, ou ainda nos dois níveis simultaneamente. Trata-se da 

posição sobre a questão da noção de objeto que pode ser considerada 

predominante na obra de Freud. Por esse meio, a noção de objeto aparece 

basicamente de dois modos: ligado à noção de pulsão, nesse caso os objetos são 

correlatos das pulsões, são objetos das pulsões, e ligada à atração e ao amor/ódio, 

quando então são os objetos correlatos do amor e do ódio (COELHO JUNIOR, 

2001). 

Em geral, Freud se refere a objetos que são representações psíquicas. Assim, o 

movimento a que se refere à moção pulsional, deve ser considerado um movimento 
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interno ao psiquismo. Seria interessante destacar também a expressão “escolha do 

objeto”, que se refere à escolha de objetos de amor. O termo “escolha” não deve ser 

considerado em seu sentido racional, de uma opção consciente, mas sim como o 

que há de irreversível, na eleição feita pelo indivíduo, do seu tipo de objeto de amor. 

A escolha pode se referir a uma pessoa específica que é eleita como objeto de 

amor, ou a tipos de escolhas, como quando Freud se refere, por exemplo, à “escolha 

de objeto incestuosa” ou “escolha de objeto homossexual” (Freud, 1914/1972),.  

Há ainda referencia ao próprio sujeito, ou mais especificamente ao ego como 

instância psíquica, que pode ser tomado como objeto, como no caso dos 

investimentos narcísicos. Para Freud (1914/1972), escolhas narcísicas de objetos, 

embora exercidas a partir do modelo estabelecido da relação do sujeito consigo 

mesmo, caracterizam-se também por escolhas de outros objetos que representem 

de alguma forma, o próprio sujeito ou algum de seus aspectos (COELHO JUNIOR, 

2001). 

Portanto existem boas razões para que o ato de uma criança sugar o seio da mãe se 

torne o protótipo para toda relação de amor. Encontrar um objeto é, na realidade, 

reencontra-lo, essa é uma frase muito citada e talvez a mais reconhecida entre as 

passagens da obra freudiana em que há uma referência à noção de objeto. 

Inegavelmente há uma linha regressiva, em que o passado explica o presente, as 

escolhas objetais passadas explicam as escolhas atuais ou posteriores, há também 

o caminho inverso, em que só as experiências posteriores podem fazer com que as 

passadas ganhem sentido, significado, e essa ultima forma de compreensão da 

temporalidade foi denominada por Freud de posterioridade.  

No texto de 1914, “introdução ao narcisismo” Freud retomará o tema das escolhas 

objetais, propondo um resumo, que por sua importância, citarei na íntegra: “amar-se 

a partir do tipo narcísico- o que se é (a própria pessoa), o que se foi, o que se 

gostaria de ser, alguém que foi parte da própria pessoa. Amar-se a partir do tipo 

anaclítico - a mulher que alimenta, o homem que protege, e a sucessão de pessoas 

substitutivas que venham a ocupar seu lugar” (FREUD, 1914/1972, p. 56-57). Por 

meio dessa sequência, é possível aprender caminhos que Freud antevia para cada 

sujeito em suas escolhas de objeto amoroso. Mais uma vez fica claro o quanto as 
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experiências amorosas infantis determinam as experiências posteriores (COELHO 

JUNIOR, 2001). 

O autor afirma ainda que é a partir do complexo de Édipo que o menino pode fazer 

um movimento de incorporação (querer ser o pai) e substituição (querer ocupar o 

lugar do pai); o objeto incorporado, como também ocorre na relação objetal 

inaugural do bebê com o seio da mãe, não é da ordem do observável. Embora exista 

a referência a um objeto externo (seio da mãe, o pai, etc.) não há nenhuma garantia 

de que o objeto visado pelo desejo sexual e incorporado psiquicamente seja o objeto 

externo real. Incorpora-se, em ultima instância, uma relação que passa a produzir 

efeitos na cadeia de fantasias inconscientes. Freud postula, nesses termos, a 

constituição da subjetividade como um processo de sucessivas identificações. Os 

objetos vão sendo substituídos e o sucesso ou fracasso nas substituições será 

determinante na formação de sintomas ou do equilíbrio e das possibilidades criativas 

de cada sujeito (COELHO JUNIOR, 2001).  

Dessa forma fica claro que a constituição do aparelho psíquico circunscreve dar 

nome e instituí o eu a partir da experiência primária de satisfação. Em “O Projeto 

Para uma Psicologia Científica” (1895), Freud irá denominar que o eu consiste, 

originalmente, de neurônios nucleares, que recebem endógenas e as descarregam, 

e cuja função é inibir a descarga quando não há objeto a partir dos signos 

percebidos, o que ele denomina atenção psíquica e defesa primária. O eu 

constituiria a totalidade dos investimentos, das séries de prazer e desprazer, a partir 

da experiência primária de satisfação. A não coincidência entre percepção e o 

acúmulo de excitações endógenas do bebê trariam como efeito da alucinação do 

objeto desejado, o que causaria, segundo Freud, a existência permanente de um 

corpo de neurônios catexizados, constituindo a base fisiológica do eu (STENNER, 

2004 p. 54-55). 
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