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Agora, uma vez explicitadas as características gerais – estrutu-
rais e funcionais – atribuídas ao aparelho neuronal, é possível 
partir para a consideração dos processos que se supõem ocor-
rerem nesse aparelho.

Capítulo 7

O “Projeto de uma psicoloÿa”
os processos psíquicos

Duas grandes classes de processos são supostas como ocorrendo 
no aparelho: os “processos primários”, que seriam governados 
pelo princípio de inércia, e os “processos secundários”, que 
seriam governados pela tendência à constância. Inicialmente, 
qualquer ocupação do aparelho seguiria unicamente o cami-
nho mais bem facilitado, uma vez que a tendência operante 
seria a de descarregar totalmente a quantidade recebida; assim, 
o processo primário se caracterizaria pelo livre luxo da quan-
tidade através dos neurônios. Esse modo de operar, contudo, 
não seria adequado para lidar com as quantidades endógenas; 
por isso, com a aparição destas últimas, os processos associati-
vos passariam a ser inibidos, e essa inibição do curso associativo 
primário caracterizaria o processo secundário. Como visto, 
a ação das necessidades vitais, que resultam na ocupação do 
aparelho por quantidades endógenas, é que tornaria necessária 
essa substituição do princípio de inércia pela tendência à cons-
tância, e, por isso, os processos secundários proviriam de uma 
exigência imposta pelas próprias necessidades do organismo. 
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Dessa forma, todos os processos psíquicos mais complexos ser-
viriam, em última instância, às necessidades vitais, sobretudo à 
satisfação da fome. A satisfação da fome é considerada a expe-
riência que estrutura a atividade psíquica normal no “Projeto”, 
pois, na época em que este foi rediÿdo, a sexualidade ainda 
era para Freud algo que se oriÿnava apenas na puberdade.2 Os 
problemas levantados pela renúncia à teoria da sedução – cuja 
fundamentação metapsicolóÿca é um dos objetivos de Freud 
na segunda parte do “Projeto” – é que irão levá-lo a rever mais 
tarde essa concepção tradicional da sexualidade.

Nesse contexto, na primeira vez que ψ do núcleo fosse ocu-
pado, tal ocupação provocaria respostas relexas, como o grito, 
o choro e a aÿtação motora, as quais consistem na única forma 
de eliminação da quantidade que o recém-nascido possui. Esse 
tipo de reação, embora não fosse capaz de eliminar o desprazer, 
uma vez que a fonte interna de estimulação não seria cancela-
da, passaria a funcionar como um meio de comunicação entre 
a criança e o adulto, pois levaria este último a atentar para 
o estado de carência do bebê. Quando o adulto executasse a 
ação específica – por exemplo, quando a mãe oferecesse o seio 
à criança – esta poderia, por meio de ações relexas, realizar os 
movimentos necessários para a alimentação e, assim, a recep-
ção dos estímulos internos cairia abaixo do nível de resistência 
das barreiras de contato, de modo que a ocupação de ψ do 
núcleo e o desprazer dela resultante cessariam. Essa experi-
ência é chamada por Freud de “vivência de satisfação”. Como 
conseqüência dessa vivência, ocorreriam três coisas em ψ. Em 
primeiro lugar, o desprazer decorrente da ocupação de ψ do 
núcleo cessaria; em segundo lugar, seria constituída uma re-
presentação do objeto externo, cuja percepção fora simultânea 
à experiência de satisfação; e, em terceiro, seria formada uma 

2 Enquanto a “vivência de satisfação” seria o protótipo do modo de fun-
cionamento normal do aparelho a “vivência de dor” seria o protótipo 
do funcionamento patolóÿco. Como Freud trata ambas de forma in-
dependente, a vivência de dor não será discutida aqui, pois isto estaria 
fora do propósito deste trabalho.
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representação do movimento relexo executado. Todos os mo-
vimentos oriÿnariam excitações sensoriais que constituiriam 
imagens de movimento em ψ. Afirma Freud: “As notícias de 
eliminação relexa realizam-se porque todo movimento, atra-
vés de suas conseqüências colaterais, dá lugar a novas excitações 
sensoriais (da pele e dos músculos) que em ψ resultam em uma 
´imagem de movimento`” (Freud, 1895/1950, p. 32).

Entre essas duas representações de ψ do manto – a de 
movimento e a de objeto – e os neurônios nucleares ficaria 
estabelecida uma facilitação, em razão do fato de que as pri-
meiras se teriam constituído simultaneamente à ocupação de 
ψ do núcleo. Uma vez estabelecidas essas facilitações, sempre 
que o estado de excitação no núcleo se repetisse, o processo 
excitatório seguiria o caminho por elas estabelecido e ocuparia 
as representações em ψ do manto. Essa tendência para investir 
as representações de objeto em ψ do manto é o que Freud cha-
ma de “desejo”. O desejo seria uma tendência para investir a 
representação de um objeto, e a ocupação dessa representação 
consistiria em uma “realização de desejo”. Na segunda ocor-
rência do processo, não haveria apenas uma necessidade, mas 
já haveria um desejo, uma vez que o estado de carência já se 
teria associado à representação de um objeto e, então, visaria 
especificamente sua ocupação. No início, não havendo nenhu-
ma inibição, a ocupação da representação de objeto decorrente 
da animação de desejo seria muito intensa, de modo que ω 
forneceria signos de qualidade, o que daria origem a uma alu-
cinação. Em conseqüência dessa alucinação, a ação relexa – no 
caso, a sucção – seria executada e, nessas condições, provocaria 
uma frustração. O bebê, como explicita Freud, ficaria num 
estado de “desamparo”. Dessa forma, para a sobrevivência do 
indivíduo, seria necessário haver uma alteração nessa tendência 
primária do processo associativo, de modo que a representação 
de desejo não fosse mais tão intensamente ocupada, dando 
condições para que o eu diferenciasse entre uma rememora-
ção e uma percepção e, com isso, evitasse o investimento das 
representações de movimento na ausência do objeto desejado 
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na realidade. Em suma, para a sobrevivência do sujeito seria 
necessário substituir o processo primário pelo secundário.

Freud explica a inibição do processo primário recorrendo 
ao que ele chama de “primeira regra biolóÿca”, a defesa pri-
mária, que consistiria numa tendência inata a não ocupar as 
representações que geram desprazer. O desprazer decorrente 
da ocupação de certas representações condicionaria o eu a não 
mais ocupá-las. Haveria ainda uma segunda regra, a da “aten-
ção”, que também seria condicionada pelo desprazer. Essas 
explicações biolóÿcas, segundo Freud, representariam um 
novo fundamento explicativo que não seria, no entanto, in-
compatível com os princípios mecânicos. Diz ele:

Com a expressão “instruído bioloÿcamente” introduzi-
mos um novo fundamento explicativo que deve ter validade 
independentemente, ainda que não exclua uma redução 
a princípios mecânicos (momentos quantitativos), mas os 
exija (Freud, 1895/1950, p. 36).

Como, no ressurÿmento da fome após a vivência primária 
de satisfação, a ocupação muito intensa da representação de-
sejada e das imagens motoras a ela associadas provocaria uma 
intensificação do desprazer, a tendência do aparelho a não 
ocupar representações que conduzissem a esse resultado – a 
defesa primária – faria com que o eu, primeiro, não ocupasse 
mais as representações de movimento constituídas na vivência 
de satisfação e, depois, faria com que ele não mais ocupasse 
a representação de desejo tão intensamente. Assim, os si-
nais de qualidade não seriam mais fornecidos na ausência do 
objeto na realidade e, então, quando surÿssem, poderiam 
atuar como um sinal de que o objeto desejado está de fato 
presente e de que os movimentos necessários para a obtenção 
da satisfação podem ser executados; com isso o desamparo, 
seria superado. Desse modo, o condicionamento do eu pela 
primeira regra biolóÿca conduziria à inibição do processo 
primário:
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O eu consiste oriÿnariamente em neurônios nucleares que, 
através de condução, recebem a Q’n endógena e a descar-
regam pelo caminho da alteração interna. A vivência de 
satisfação arranjou para este núcleo uma associação com 
uma percepção (a imagem de desejo) e uma notícia de mo-
vimento (da parte relexa da ação específica). No estado 
de repetição do apetite, no estado de expectativa, realiza-se a 
educação e desenvolvimento deste eu inicial. Ele aprende 
inicialmente que não tem o direito de ocupar as imagens 
de movimento, de modo que se efetue a descarga enquanto 
não forem realizadas certas condições do lado da percepção. 
Depois ele aprende que não tem o direito de ocupar a re-
presentação de desejo acima de uma certa medida, porque, 
caso contrário, iludir-se-ia alucinatoriamente [...]. Assim, 
é claro, as barreiras que impedem o eu de ocupar a imagem 
desiderativa e a imagem de movimento acima de uma certa 
medida são o fundamento de uma acumulação de Q’n no eu 
[...] (Freud, 1895/1950, p. 84).

Portanto, o condicionamento do eu pela primeira regra 
biolóÿca levaria à passagem do processo primário para o se-
cundário, a qual coincidiria com a substituição da tendência à 
inércia pela tendência à constância. Essa inibição faria com que 
um certo montante de quantidade fosse retido no núcleo – em 
outras palavras, a excitação “livre” seria, assim, “ligada” –, fi-
cando assegurada a manutenção da reserva necessária para que 
o eu pudesse inluenciar os processos associativos, de modo a 
evitar novas produções de desprazer.

A vivência de satisfação e suas repetições ensinariam tam-
bém ao eu que é necessário permanecer atento aos signos de 
qualidade e, assim, surÿria a “atenção psíquica”, que seria a 
segunda regra biolóÿca que diriÿria os processos associativos. 
Nas repetições do estado de desejo – mesmo que a ocupação 
de ψ do manto fosse inibida –, se o sujeito não permanecesse 
atento aos signos de qualidade, o desprazer não cessaria, pois 
o objeto desejado não seria encontrado. Assim, o eu seria 



128

condicionado a permanecer atento a esses signos. Estes per-
maneceriam ocupados pelo eu e, quando fossem ocupados 
também a partir de ω – isto é, quando fossem “sobre-ocu-
pados” –, as facilitações existentes entre eles e as ocupações 
perceptivas – as ocupações de ψ do manto oriundas de φ – con-
duziriam a ocupação para as últimas: 

[...] é um resultado da experiência biolóÿca que a atenção está 
voltada continuamente para os signos de qualidade. Portanto 
estes se efetuam sobre neurônios ocupados previamente e 
com quantidade suficientemente grande. As notícias de qua-
lidade, assim reforçadas, reforçam através de sua facilitação 
as ocupações perceptivas, e o eu aprende a fazer com que suas 
ocupações de atenção sigam o decurso deste movimento de 
associação até P (Freud, 1895/1950, p. 77).

Por que a atenção não se dirige diretamente para a percep-
ção, em vez de se diriÿr para os signos de qualidade? Freud 
justifica a ocupação prévia dos signos de qualidade argumen-
tando que o campo dos sinais de descarga de ω é menor, pois 
abrange menos neurônios do que na percepção e que, por isso, 
o eu pouparia muito gasto mantendo os signos de qualidade 
ocupados e não as ocupações perceptivas.

Dessa forma, para que os estímulos externos fossem percebi-
dos, seria necessário não apenas que tais estímulos alcançassem 
ψ e despertassem signos de qualidade, mas que as representa-
ções por eles constituídas fossem também ocupadas pelo eu. 
Por isso, Freud afirma que:

[...] a ocupação perceptiva é na primeira vez uma ocupação 
pouco intensa, com Q pequena; na segunda vez por ocu-
pação prévia de ψ, ela é quantitativamente maior. Ora, o 
juízo sobre as propriedades quantitativas dos objetos não é 
alterado em princípio pela atenção. Conseqüentemente, a 
quantidade externa dos objetos não pode expressar-se em ψ 
por quantidade psíquica (Freud, 1895/1950, p. 77).
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Essa explicação sobre o mecanismo da atenção contribui 
muito para o esclarecimento da relação entre a memória e a 
consciência: das representações que se formam em ψ, apenas 
aquelas cujos signos de qualidade fossem focalizados pela aten-
ção se tornariam conscientes. Portanto, a consciência tem que 
ser posterior à memória, pressupondo a constituição da repre-
sentação e o despertar dos signos de qualidade, de modo que seu 
campo seria mais restrito em relação àquele da representação.

Com a inibição do processo primário, ocorreria um acú-
mulo de quantidade no eu que lhe permitiria direcionar, daí 
em diante, os demais processos associativos. A partir de então, 
a ocupação dos neurônios de ψ do núcleo levaria apenas a 
uma ocupação pouco intensa da representação de desejo, de 
forma que esta última seria rememorada, mas não alucinada. 
Por meio de uma comparação entre essa representação e as 
representações provenientes da percepção – processo ao qual 
Freud denomina “juízo” –, o eu passaria a discriminar, nos 
complexos perceptivos, uma parte que coincidisse com a re-
presentação de desejo e uma que não coincidisse e, a partir da 
ocupação da parte discordante do complexo, tentaria encon-
trar um caminho que levasse à representação de desejo, ou seja, 
que levasse à coincidência total entre o complexo perceptivo e 
a representação do objeto desejado, criando assim condições 
que possibilitassem a satisfação. Nos casos em que o comple-
xo perceptivo não coincidisse em nada com o desejado, o eu 
seguiria as facilitações da representação perceptiva e tentaria, 
a partir daí, encontrar uma representação a ela associada que 
coincidisse ao menos parcialmente com a desejada. Isso seria 
alcançado a partir da ocupação das vias associadas à represen-
tação perceptiva. Esses processos que transcorreriam entre o 
surÿmento do desejo e sua satisfação constituiriam o “pensa-
mento” para Freud. O pensamento estaria sempre, em última 
instância, a serviço da realização de desejo, assim como todos 
os processos psíquicos derivados da vivência de satisfação, tanto 
os primários quanto os secundários. Oriÿnariamente, o pen-
samento teria como meta o reencontro da identidade entre a 
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representação mnêmica correspondente ao objeto de desejo 
e a percepção atual; posteriormente, ele se tornaria relati-
vamente independente dessa meta imediata e passaria a visar 
apenas o reconhecimento dos objetos. Essa forma secundária 
de pensamento seria formada a partir da primária e, embora 
deixasse de seguir exclusivamente a meta da realização direta 
do desejo, continuaria contribuindo para esta, pois permitiria 
o reconhecimento dos objetos e de suas relações com o objeto 
desejado, o que facilitaria a busca deste último.

Este caminho percorrido pelo pensamento consistiria, ini-
cialmente, na reanimação da imagem de movimento de uma 
ação pertencente ao lado acidental da ação específica; desse 
modo, a reocupação das imagens de movimento constituiria o 
pensamento em seu momento mais oriÿnário. Nesse momen-
to, portanto, pensamento e ação não seriam essencialmente 
diferentes:

[...] se o neurônio a coincidir, mas for percebido o neu-
rônio c no lugar do neurônio b, o trabalho do eu segue as 
ligações desse neurônio c e faz surÿr, por meio da corrente 
de Q’n ao longo dessas ligações, novas ocupações até encon-
trar acesso para o neurônio faltante b. Em geral, resulta em 
uma imagem de movimento, que se intercala entre neurônio 
c e neurônio b, e com a reanimação desta imagem, por um 
movimento efetivamente realizado, é produzida a percepção 
do neurônio b e, com isso, a identidade procurada. Por 
exemplo, seja a imagem recordativa desejada a imagem do 
busto materno e seu mamilo em visão completa, e a primeira 
percepção uma visão lateral deste objeto sem o mamilo. Na 
recordação da criança encontra-se uma experiência ocorrida 
por acaso na amamentação, onde um determinado movi-
mento de cabeça transformou a imagem completa em lateral. 
A imagem lateral vista conduz agora a um movimento de 
cabeça que – uma tentativa mostra –, tem de ser executado ao 
contrário, e chega-se à percepção da visão completa (Freud, 
1895/1950, p. 42).
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Posteriormente, o pensamento passaria a ser executado com 
quantidades menores e, a partir desse momento, poderia ser 
diferenciado da ação pela intensidade do processo – Freud 
afirma que o representar e o mover são apenas quantitativa-
mente distintos. Contudo, não é explicado como, a partir de 
certo momento, é possível pensar sem se mover, mas é possível 
inferir que o que possibilitaria essa distinção é a constituição 
das associações lingüísticas, pois elas permitiriam a rememo-
ração das percepções, ou seja, permitiriam que as ações fossem 
rememoradas sem terem que ser necessariamente executadas. 
Mas em que consistiriam essas associações lingüísticas?

De acordo com o que Freud havia proposto em Sobre a concepção 
das afasias, as associações lingüísticas constituiriam a representa-
ção de palavra. Ele retoma esse conceito na terceira parte do 

“Projeto”, para explicar como as ocupações variáveis do eu que 
constituiriam o pensamento podem se tornar conscientes. De 
acordo com a teoria aí apresentada, a representação de palavra 
começaria a se formar no momento que antecede a vivência de 
satisfação. Nas primeiras vezes em que o recém-nascido sen-
tisse fome – ou seja, nas primeiras vezes em que os estímulos 
endógenos conseguissem superar a resistência das barreiras de 
contato que separam ψ do núcleo do interior do organismo –, 
o aumento da excitação no núcleo, como visto, conduziria a 
descargas relexas. Entre essas eliminações relexas de quanti-
dade estaria o grito, que, inicialmente, consistiria apenas numa 
forma de descarga, mas que adquiriria a função secundária de 

“comunicação”, a partir do momento em que passasse a fun-
cionar como um chamado ou como um meio para o indivíduo 
necessitado comunicar seu estado a outra pessoa:

A inervação lingüística é oriÿnariamente uma via de eli-
minação que age como um tipo de válvula para ψ, a fim 
de regular as oscilações de Q’n, um fragmento da via para 
alteração interna, que apresenta a única eliminação enquanto a 
ação específica não for encontrada. Essa via ganha uma função 
secundária, na medida em que chama a atenção do indivíduo 
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prestativo (geralmente o próprio objeto de desejo) para o 
estado de apetite e necessitado da criança, e serve a partir daí 
à compreensão, estando, portanto, incluída na ação específica 
(Freud, 1895/1950, p. 80).

Por isso, o grito assinalaria o ponto de origem da linguagem, 
ou seja, a partir dele seriam oriÿnadas as primeiras imagens 
acústicas e cinestésicas que viriam a constituir a representação 
de palavra. A constituição das associações lingüísticas, além de 
dotar a criança de um instrumento para a comunicação de seu 
estado, possibilitaria a rememoração, isto é, possibilitaria que 
as representações ocupadas pelo eu no pensamento desper-
tassem signos de qualidade e, assim, se tornassem conscientes. 
Como isso ocorreria? Segundo Freud, uma vez que a consciên-
cia dependeria de signos de qualidade e que estes consistiriam 
em notícias de movimento, para que uma representação ocu-
pada pelo eu se tornasse consciente, seria necessário obter, a 
partir de sua ocupação, uma inervação motora: 

[...] signos de qualidade normalmente vêm apenas de P; 
portanto, se trata de obter, a partir do curso Q’n, uma 
p[ercepção]. Se estivesse ligado ao curso de Q’n uma elimi-
nação (junto com a circulação), esta forneceria, como todo 
movimento, uma notícia de movimento (Freud, 1895/1950, 
p. 79). 

Um dos componentes da representação de palavra – a ima-
gem cinestésica – é que forneceria esse elemento. Quando a 
ocupação da representação de objeto seguisse para a imagem 
acústica da representação de palavra e, daí, para a imagem ci-
nestésica, um signo de qualidade seria fornecido, e, então, os 
processos que ocorressem em ψ como resultado da ação do eu 
poderiam tornar-se conscientes, surÿndo, dessa forma, a pos-
sibilidade de rememoração: 
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[...] se as imagens de recordação forem tais que uma cor-
rente possa ir de uma delas para as imagens acústicas e para 
as imagens motoras da palavra, a ocupação das imagens 
de recordação é acompanhada de notícias de eliminação, 
os signos de qualidade, com isso, são também signo de 
cons[ciência] da re[cordação] (Freud, 1895/1950, p. 79).

Portanto, enquanto houvesse apenas representações de 
objeto em ψ, os processos que aí ocorressem seriam incons-
cientes – com exceção dos que consistissem em eliminações 
motoras ou em alucinação; em todos os casos, a consciência 
aí seria imediata, ou seja, decorreria única e diretamente das 
propriedades das percepções. Com a linguagem, surÿria uma 
segunda forma de consciência, uma consciência mediata, isto é, 
intermediada pelos signos lingüísticos. Sendo assim, antes da 
constituição das associações lingüísticas, só seria possível haver 
pensamento consciente se este consistisse em uma ação; até 
esse momento, portanto, o pensamento consciente não se di-
ferenciaria do aÿr; apenas com a constituição da representação 
de palavra não seria mais necessário aÿr para pensar, a ação 
poderia ser representada e surÿria, com isso, a capacidade de 
raciocínio. A partir de então, o pensamento poderia ocorrer 
também na ausência de uma necessidade real a atual. Pode-se 
dizer que as imagens cinestésicas da palavra passam a substituir 
a ação e que, portanto, a linguagem é que permitiria que o 
pensamento se diferenciasse desta última.

Assim, a partir do momento em que surÿsse o mecanismo da 
atenção e o eu passasse a julgar os complexos perceptivos – ou 
seja, a partir do momento em que o eu tentasse identificá-los 
com as representações já conhecidas – as representações de 
palavras iriam sendo constituídas, uma vez que os sons fazem 



134

parte dos complexos perceptivos. Por causa da tendência à imi-
tação presente no juízo,3 o sujeito tentaria encontrar imagens 
cinestésicas que levassem à produção de imagens acústicas se-
melhantes às provenientes dos sons pronunciados por outros: 

Ora, não é preciso muito para inventar-se a linguagem. Há 
outros objetos que produzem constantemente certas fonias; 
portanto, um som desempenha um papel em seu complexo 
perceptivo. Em virtude da tendência de imitação, presente 
no julgar, pode encontrar-se para esta imagem sonora a no-
tícia de movimento. Também essa classe de recordações pode 
tornar-se agora consciente. Todavia resta ainda associar sons 
deliberados com as percepções, então as recordações, através 
da atenção aos signos de descarga sonora, tornam-se cons-
cientes como as percepções e podem ser ocupadas a partir de 
ψ (Freud, 1895/1950, p. 81).

Desta forma, cada vez mais representações de objeto po-
deriam ser assim rememoradas, até o momento em que a 
linguagem adquirisse a capacidade de substituir completa-
mente a ação. Pode-se supor que, com essa tentativa, inerente 
ao processo do julgar, de identificar as percepções externas a 
representações já conhecidas – isto é, a representações que já 
possuem um significado, o qual seria dado pela sua associação 
com ψ do núcleo por meio da representação de desejo –, os 
objetos adquiririam significado, assim como as palavras a eles 
associadas. Com isso, a busca da satisfação, que seria a finalida-
de primeira do juízo, acabaria por conduzir ao conhecimento 
e à compreensão do mundo externo.

Como comentado no primeiro capítulo, o reconhecimen-
to dos objetos, que consistiria na finalidade inicial do juízo, 

3 Segundo Freud, no juízo seria buscado o reconhecimento das represen-
tações perceptivas, reconhecimento este que seria obtido por meio do 
rastreamento dessa representação até uma outra já conhecida. Então, no 
caso da percepção de movimentos, o sujeito tentaria imitá-los, o que leva 
Freud afirmar que, no juízo, está presente uma tendência à imitação.
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dependeria do rastreamento das representações perceptivas 
até representações ocupadas a partir de ψ do núcleo; dito de 
outro modo, dependeria da associação dessas representações 
com ocupações provenientes do próprio corpo. Como, de 
acordo com o que Freud propusera no texto sobre as afasias, 
a representação de palavra, ao menos no caso dos substan-
tivos, adquiriria significado a partir de sua associação com a 
representação de objeto, o significado dessas representações de 
palavra decorreria também, em última instância, das sensações 
corporais, mais especificamente, das sensações de prazer e 
desprazer.

O pensamento que teria como meta apenas a obtenção da 
identidade entre a percepção atual e a representação de desejo 
é chamado por Freud de “pensamento prático” ou “repro-
dutivo”. A linguagem, além de tornar tal pensamento mais 
eficiente – por permitir a rememoração da ação e, assim, a 
antecipação dos possíveis caminhos que conduzem à satisfação, 
de modo que fosse obtida mais rapidamente quando o desejo 
surÿsse –, permitiria ainda que o pensamento abandonasse 
essa meta prática imediata e pudesse buscar apenas o reco-
nhecimento dos objetos. Esta última forma de pensamento é 
chamada por Freud de “pensamento teórico” ou “recogniti-
vo”. No pensamento prático, o objetivo seria encontrar um 
caminho que conduzisse à representação de desejo; nele, as re-
presentações que produzissem desprazer seriam evitadas, pois 
não fariam parte desses caminhos. 

No pensamento teórico, contudo, o reconhecimento dos 
objetos seria alcançado por meio da ocupação de todas as vias 
associadas a um objeto, inclusive as que conduzissem ao des-
prazer. A hipótese de Freud de que as palavras dariam acesso 
também às representações desprazerosas parece ter sido sugeri-
da pela constatação clínica de que, uma vez vencida a resistência, 
as palavras conseguem evocar as representações traumáticas que 
estariam na origem das neuroses, ou seja, uma vez vencida a 
resistência que se opõe a isso, o vínculo entre a palavra e o ob-
jeto seria restabelecido. Esse efeito da linguagem seria possível 



136

porque ela permitiria que as representações de palavra fossem 
ocupadas no lugar das representações de objeto hostis, de modo 
que essas representações pudessem ser evocadas sem que o des-
prazer fosse desencadeado em toda a sua intensidade. Portanto, 
a linguagem tornaria possível um pensamento imparcial, uma 
forma mais elevada de pensamento. Freud afirma que: “O 
pensar com ocupações dos signos de realidade do pensar ou 
signos lingüísticos é, portanto, a forma mais elevada, mais se-
gura, do processo de pensar recognitivo” (Freud, 1895/1950, 
p. 88). Para que uma tal forma de pensamento fosse possível, 
seria necessário que o eu ocupasse constantemente os signos de 
qualidade lingüísticos, pois só dessa forma o curso associativo 
não seria inluenciado diretamente pelas representações de 
desejo. Caso contrário, o desejo distorceria o conhecimento 
real dos objetos, e permanecer atento aos signos de qualidade 
lingüísticos seria a única forma de evitar essa distorção. Com 
relação aos signos lingüísticos, no entanto, não haveria uma 
atenção condicionada bioloÿcamente, porque, nesse caso, a 
desatenção não seria tão prejudicial ao organismo quanto a 
desatenção aos signos de qualidade resultantes das percepções.

Em suma, enquanto houvesse no aparelho apenas represen-
tações de objeto, os processos que ocorressem em ψ resultantes 
da ação do eu, que não consistissem na ocupação de imagens 
de movimento, seriam inconscientes. A partir do momento 
em que surÿssem as representações de palavra, as representa-
ções ocupadas pelo eu poderiam tornar-se conscientes. Como 
conseqüência disso, o pensar se tornaria independente do aÿr, 
ou seja, surÿria a capacidade de raciocínio. Além disso, com a 
linguagem, as representações associadas ao desprazer seriam 
acessíveis ao pensamento, o que o faria não só independente 
da ação, mas também relativamente independente do desejo. 
Deste modo, a linguagem, para Freud, permitiria uma consci-
ência mediata, que traria consigo a possibilidade de raciocínio e 
de conhecimento.
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Em O inconsciente, Freud claramente retoma essas idéias do 
“Projeto” sobre a relação entre as representações de palavra e de 
objeto e a consciência:

[...] agora acreditamos saber onde reside a diferença entre 
uma representação consciente e uma inconsciente. Elas não 
são, como acreditávamos, diversas inscrições do mesmo 
conteúdo em diferentes lugares psíquicos, nem diferen-
tes estados funcionais de investimento no mesmo lugar, se 
não que a representação consciente abrange a representa-
ção-coisa mais a representação-palavra correspondente, e 
a inconsciente é a representação-coisa somente (Freud, 
1895/1950, p. 198).

Então, como apontou John Forrester (1980/1983), embora 
esse vínculo entre a linguagem e a consciência desapareça dos 
textos freudianos durante a primeira década de 1900, ele re-
aparece nos artigos metapsicolóÿcos de 1915, praticamente da 
mesma forma como fora formulado inicialmente. Resta agora, 
portanto, examinar, a partir do trabalho desenvolvido até aqui, 
o que é possível concluir sobre as relações entre representação e 
consciência no pensamento metapsicolóÿco freudiano desen-
volvido até a época do “Projeto”.




