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1. TÍTULO 

 

OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE: Um estudo detalhado dos 

conceitos freudianos 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

Freud está entre as poucas figuras da história da civilização a provocar uma 

alteração na visão que o homem tem de si mesmo. Sua época foi fortemente marcada pela 

difusão do darwinismo em meio à intelectualidade e o ambiente científico. Ciência, 

positivismo, fisicalismo, darwinismo e as reações aos mesmos auxiliam-nos quanto ao 

entendimento do que vem a ser a Psicanálise. 

A ciência da época, positivista e determinista, centrava-se no primado da 

consciência. O principal desafio nesta época foi inaugurar um novo discurso, com 

propriedades científicas, sem se enquadrar ao positivismo e determinismo e colocar o 

sujeito em cena. Coloca-se aqui, portanto, uma indagação inicial e constante para o 

discurso psicanalítico. 

O próprio Freud, seguindo uma sugestão kantiana, porpõe três grandes mudanças 

ocorridas no ego humano coletivo em todo o registro histórico, e que ficou conhecido 

como uma nova revolução copernicana (FREUD, [1917] 1996). A primeira, quando 

Copérnico, o astrônomo polonês, demonstrou que a Terra não era o centro do universo, 

mas apenas um dos muitos planetas a girarem em torno do Sol; a segunda mudança 

ocorreu no século XIX, quando Charles Darwin mostrou não ser o homem uma espécie 

única e distinta ocupando um papel de destaque na criação, mas apenas uma espécie 

superior proveniente de formas inferiores de vida animal; finalmente, a terceira mudança, 

provocada por Freud, ao afirmar não ser o homem agente racional da própria vida, pois 

se encontra sob a influência de forças inconsciente que não percebe e sobre as quais tem 

pouco ou nenhum controle.  

Partindo de seus estudos na França com Charcot, Freud encontra uma nova ligação 

entre a histeria e a sexualidade e cria a Psicanálise, deixando de usar a técnica hipnótica 

e introduzindo a associação livre como regra fundamental da Psicanálise. Com tal criação, 



 

a dor pôde ser ouvida, verbalizada e se tornou linguagem. O pai da Psicanálise, dessa 

forma, iluminou o lado obscuro da alma (ROUDINESCO & PLON, 1998). 

Sabemos que a Psicanálise surgiu dentro das tradições da Medicina e da 

Psiquiatria a partir das tentativas de tratamento de pessoas rotuladas pela sociedade com 

o que chamamos hoje de doentes mentais e tais pacientes desafiam a ciência até os dias 

de hoje. Quando a razão vacila, tenta-se achar uma tipologia, uma sintomatologia das 

afecções misteriosas.  

Muitas foram as contribuições freudianas dentro do campo psi, fazendo com que 

a Psicanálise se tornasse uma das grandes forças de tal campo em todo o mundo. Vários 

foram os conceitos criados para dar conta da interpretação do psiquismo humano – 

inconsciente, repetição, pulsão, recalque, transferência, etc. O Vocabulário da 

Psicanálise de Laplanche e Pontalis (2001) apresenta quase uma centena de conceitos 

freudianos criados ao longo da escrita da obra do pai da Psicanálise. 

Entretanto, após a morte de Freud, muito do que era visceral em sua obra se perdeu 

com os trabalhos dos pós-freudianos, em especial com a vertente americana conhecida 

como Psicologia do Ego, e também com a tradução da obra freudiana para várias línguas, 

muitas das vezes passando pelo inglês. Como exemplo podemos citar a Edição Standard 

brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud em português, que se 

construíram com a tradução do alemão de Freud para o inglês e depois do inglês para o 

português. Várias são as críticas desta tradução, pois muitos conceitos são traduzidos sem 

precisão linguística ou mesmo conceitual. Entre eles citamos os conceitos de recalque 

traduzido por repressão, sendo estes dois conceitos diferentes para Freud; e pulsão, 

traduzido por instinto, também dois conceitos diferentes. 

Na esteira das críticas aos pós-freudianos e à leitura equivocada dos conceitos 

encontramos o psicanalista Jacques Lacan e sua proposta do retorno a Freud. Segundo 

esse mesmo autor, “o sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud” 

(Lacan, [1956] 1998, p.06), ou seja, seria necessária uma leitura atenta dos conceitos 

freudianos, uma reavaliação do fazer psicanalítico e tudo isso levaria a Psicanálise a 

reencontrar todo seu vigor. 

Infelizmente, apesar da proposta lacaniana do retorno a Freud, tal busca das raízes 

conceituais da Psicanálise só ocorre dentro das escolas de psicanálise, sendo muito pouco 

frequente dentro das universidades, o que contribui para o não entendimento de uma 

teoria que já é complexa por natureza. 

 



 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Este projeto se justifica pela necessidade de se investigar com mais afinco a 

conceptualização freudiana, no intuito de retirar o véu de obscuridade que cobre o 

entendimento da Psicanálise como um todo. Em outra medida, este projeto visa também 

ampliar o desempenho de pesquisa dos alunos ao trabalhar critérios críticos de leitura e 

consideração das condições de produção textual de um autor.  

Tendo em vista a dificuldade apresentada pelos alunos do curso de graduação em 

psicologia em conseguir, de maneira geral, operar o manejo conceitual e, de maneira 

específica, de compreender os conceitos psicanalíticos e a maneira como eles interagem 

entre si, faz com que a Psicanálise seja admitida equivocadamente como uma teoria mais 

próxima da metafísica ou religião (tal como a leitura enviesada de Karl Popper) que da 

ciência (tal como a leitura paradigmática de Thomas Kuhn). Dessa feita, nossa proposta 

se configura como uma pesquisa atual e de grande relevância para a clínica e teoria 

psicanalítica.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

• Buscar a compreensão dos conceitos fundamentais da Psicanálise através da 

leitura atenta e dirigida dos textos freudianos, em diversas versões, inclusive 

o texto original alemão. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Manter o grupo de estudo dos textos freudianos, já existente desde o início de 

2015; 

• Buscar uma leitura atenta dos conceitos fundamentais da Psicanálise, 

buscando a ligação com outros conceitos e sua utilização clínica; 

• Preparar os alunos para uma compreensão mais refinada da teoria 

psicanalítica, atenta ao sentido visceral da descoberta freudiana; 

• Buscar a elaboração de trabalhos acadêmicos que possam ser apresentados 

em congressos de psicanálise e áreas afins, com o intuito de divulgar o 

trabalho realizado; 

• Alimentar o blog já existente com textos que apresentem regularmente o 

percurso da investigação no interior do grupo, podendo assim atrair outras 

leituras de pesquisadores de outras instituições do Brasil e do mundo. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 

Freud colocava a Psicanálise como um método de investigação das neuroses. Ele 

sempre quis fazer da Psicanálise uma ciência, tal qual a física e a química de sua época, 

basta para isto lembrarmos do Projeto para uma psicologia científica (1950[1895] 1996), 

ainda anterior à Psicanálise, mas que já contém o cerne de boa parte da teorização futura, 

mas com o passar do tempo e de suas investigações, notou que eram discursos diferentes. 

A despeito desta diferença, Freud (1915/1996, p. 123) soube precisar 

criteriosamente o que estava em jogo na perspectiva da dinâmica conceitual: 

 

de fato, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com 

tais definições. O verdadeiro início da atividade científica 

consiste antes na descrição dos fenômenos, passando então a seu 

agrupamento, sua classificação e sua correlação. Mesmo na fase 

de descrição não é possível evitar que se apliquem certas ideias 

abstratas ao material manipulado.  



 

Neste sentido, o método psicanalítico de investigação está sempre aberto e não 

tem a intenção de chegar a uma verdade universal ou mesmo a conclusões específicas. 

Ele é um processo investigativo, não conclusivo. É um processo em que a teoria e a clínica 

estão sempre intimamente juntas, indissociáveis. Vemos na pena de Freud que “um só e 

mesmo procedimento servia simultaneamente aos propósitos de investigar o mal e livrar-

se dele, e essa conjunção fora do comum foi posteriormente conservada pela psicanálise” 

(FREUD, [1924/1923] 1996, p.218). 

Pensando com Herrmann (2004, p.63), temos que o fazer psicanalítico: 

 

tem sido, há um tempo, a expressão concentrada da teoria do 

aparelho psíquico e o lugar de sua paulatina liquefação. 

Concentrados em procedimento clínico, os conceitos 

psicanalíticos não retêm seu estado teórico; equivalente ao estado 

sólido, digamos. O uso clínico desmancha sua estrutura, reagrupa 

os conceitos, operacionaliza-os, côa deles as partículas teóricas 

reificadas, numa palavra, transforma-os no fluído metodológico 

que alimenta a análise. 

 

Com a ideia da indissociável maneira do fazer psicanalítico entre a teoria e a 

clínica, organizamos uma maneira de preparar o aluno para a clínica, levando-o ao 

conhecimento prévio dos conceitos, imaginando uma espiral ascendente de 

conhecimento. 

Na prática, o método utilizado seria o de leitura comentada dos textos freudianos, 

buscando várias traduções incluindo também o original freudiano, em alemão. As versões 

utilizadas no momento são as seguintes: duas edições diferentes da Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud – 1987 e 19961, ambas 

da Imago; a tradução de Luiz Hanns das Obras psicológicas de Sigmund Freud, também 

da Imago; a versão das Obras completas de Sigmund Freud, da Editora Delta; a edição 

das Obras incompletas de Sigmund Freud  da Editora Autêntica; a edição da Companhia 

das Letras: Sigmund Freud – Obras completas; a versão inglesa The Standard Edition of 

the Complete Psychological Works of Sigmund Freud da editora The Hogarth Press; a 

versão traduzida direta do alemão ao espanhol de Luis López Ballesteros y de Torres, 

intitulada Obras Completas, da editora Biblioteca Nueva; a versão argentina Obras 

completas – Sigmund Freud da Amorrortu Editores; a versão alemã Gesammelte Schriften 

                                                           
1 A justificativa do uso de duas edições diferentes da mesma tradução se dá devido a diversos erros 

encontrados entre estas duas edições, erros de tradução, de impressão, etc. 



 

da Internationaler Psychoanalytischer Verlag; e a versão alemã Gesammelte Werke, 

publicado pela Fischer Taschenbuch Verlag.. 

A intenção não é uma retradução da obra freudiana, mas o estudo sistemático dos 

conceitos fundamentais da Psicanálise. A proposta é de um grupo de pesquisa que não se 

encerre em um ano, mas que se renove constantemente, a cada ano, escolhendo novos 

conceitos e novos alunos. A princípio, a cada ano seria eleito um conceito para 

investigação exaustiva dentro da obra de Freud. No ano 2015, vinculado ao PROINPE 

(Programa Interno de Incentivo à Pesquisa e à Extensão) da própria UEMG, iniciamos o 

projeto como pesquisa voluntária e trabalhamos o primeiro dos conceitos: o Inconsciente. 

No ano de 2016, com o apoio da FAPEMIG, seguimos com o estudo do conceito de 

recalque, um tema bastante complexo por se deparar também com diversas dificuldades 

de tradução na versão brasileira das obras de Freud. No ano de 2017, com o apoio do 

PAPq/UEMG (Programa Institucional de Apoio á Pesquisa da UEMG) fazemos o estudo 

do conceito de pulsão, este ainda em andamento. Esses três anos de pesquisa resultaram 

em artigos diferentes, submetidos a periódicos de psicanálise, e ainda aguardam 

publicação. Para o ano de 2018, em votação com diversos alunos da UEMG Divinópolis, 

a proposta é o estudo do conceito de transferência. 

Os trabalhos resultantes são e continuarão a ser endereçados ao grande público, 

através de publicações em periódicos ou apresentação em congressos de áreas afins. Toda 

a produção é arquivada para que outros alunos, de todo o Brasil possam acessar os 

caminhos da pesquisa. Uma das formas de divulgação sugerida é o uso de uma ferramenta 

de internet, um Blog, onde são postadas paulatinamente o percurso dessa produção. Este 

blog já contém várias publicações sobre as leituras das etapas anteriores do projeto (o 

conceito de inconsciente, recalque, e pulsão) e tem milhares de visitantes, assim como 

discussões com pessoas de todo o Brasil através de diversas redes sociais, o que nos 

sugere um bom alcance dos caminhos da pesquisa. Somando-se o blog e as redes sociais, 

os trabalhos publicados online já somam algumas dezenas de milhares de 

leituras/visualizações e milhares de compartilhamentos. 

O grupo de pesquisa não deve ultrapassar o número de dois alunos bolsistas mais 

o orientador. Os alunos bolsistas são novamente selecionados a cada ano, sempre tendo 

como pré-requisito, estar cursando ou ter cursado as disciplinas de Abordagem 

Psicanalítica I e II, ou seja, devem ser alunos que estejam matriculados entre o sexto e o 

décimo período (por questões de periodização, e de adequação ao projeto, os alunos 

devem estar cursando períodos ímpares – sétimo ou nono – para que a pesquisa se encerre 



 

no oitavo ou no décimo períodos). Outros alunos, ou mesmo pessoas da comunidade, 

interessadas em psicanálise podem participar da pesquisa de maneira voluntária, ou 

mesmo acompanhar o trabalho de leitura dos textos, sem o compromisso que os alunos 

bolsistas têm em relação à produção textual e organização de leituras complementares. 

Os encontros de leitura ocorrem de forma presencial, em horário e local 

previamente agendados dependendo da disponibilidade dos membros do grupo. As 

orientações sobre a escrita dos textos para publicação em periódicos e eventos 

(congressos, seminários, etc) assim como os textos do blog ocorrem presencialmente, 

podendo também ocorrer de forma virtual, através de ferramentas disponíveis na internet. 

O grupo de pesquisa se caracteriza assim por uma dupla face: um grupo de estudos 

rigorosos em relação a uma teoria complexa, e um grupo de pesquisa que aponta para o 

entendimento radical dos conceitos psicanalíticos, trazendo para a comunidade acadêmica 

uma produção séria dentro dos padrões da academia. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

O estudo de cada conceito tem início com o período letivo do curso de psicologia 

da UEMG – Unidade de Divinópolis, e seu fim tem a data coincidente com o fim do 

período letivo de cada ano. Após um primeiro mês dedicado preparação do material 

prévio, teremos oito meses de trabalho conforme previsto no cronograma abaixo. Os três 

meses finais do período letivo são dedicados à escrita de um artigo que resuma os passos 

da investigação do ano e que seja direcionado a algum periódico da área, como já ocorreu 

nos anos anteriores da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Mês 

 

 

 

 

Atividade 

Abr 

18 

Mai 

18 

Jun 

18 

Jul 

18 

Ago 

18 

Set 

18 

Out 

18 

Nov 

18 

Dez 

18 

Preparação do 

material a ser 

pesquisado 
X         

Pesquisa e seleção do 

material bibliográfico 
X         

Leitura do material 

recolhido 
X X X X X X X X X 

Publicação dos 

trabalhos no blog 
X X X X X X X X X 

Elaboração de artigo 

para publicação em 

periódico 

      X X X 

Abertura de processo 

seletivo para os 

alunos do ano 

seguinte 

        X 

 

 

7. PLANO DE TRABALHO DOS ALUNOS 

 

 

Os alunos deverão cumprir uma carga horaria total de 20 (vinte) horas semanais 

de estudo divididas da seguinte maneira: 

• Uma hora semanal de leitura em grupo dos textos previamente 

selecionados; 

• Uma hora de discussão dos rumos da pesquisa; 

• Oito horas de preparação dos textos para a semana seguinte, leitura de 

material complementar; produção de texto para o blog, preparação de 

material para o artigo final a ser submetido a periódico ou congresso de 

áreas afins. 

 



 

Estas dez horas são comuns aos dois bolsistas. Outras dez horas com trabalhos 

específicos de cada um são encontradas no documento anexo (Plano de trabalho 

individual dos alunos). Justificamos a necessidade de dois bolsistas devido à enorme 

quantidade de textos que devem ser lidos e posteriormente comparados às demais edições, 

brasileiras e estrangeiras (espanhol e inglês), ficando apenas a edição em alemão a cargo 

do professor orientador. Como a equipe executora consta de três pessoas, e a leitura 

comparada consta de onze edições diferentes, cada um dos alunos terá que, após a leitura 

dirigida em grupo, reler todo o texto em mais quatro versões, buscando discrepâncias 

entre as traduções, que nos indiquem possíveis erros e desvios do original alemão, 

apresentando também o caminho de tal erro (foi um erro de tradução por escolha de 

termos nas diferentes línguas, ou trata-se de um erro devido à incompetência do tradutor? 

Esse erro se deu em qual dos momentos da tradução? A própria tradução ou na 

retradução? Também é possível encontrar erros nas reedições). 

A equipe executora do projeto é composta pelo professor orientador, doutorando 

em Psicologia/Estudos psicanalíticos pela UFMG, e pelos alunos da graduação de 

psicologia da instituição, que não ultrapassem o número de dois alunos. Tais alunos são 

selecionados ao fim de cada ano, para o início dos trabalhos no ano seguinte, ficando 

claro nesse momento que a seleção dos alunos para o ano de 2018 já ocorreu. 

Os alunos selecionados deverão estar, durante o período de participação no 

projeto, inscritos em estágio curricular na área de Psicologia e saúde coletiva, subárea de 

Abordagem psicanalítica, com qualquer dos orientadores de estágio que participam de tal 

subárea e, como dito anteriormente, ter cursado ou estar cursando as disciplinas de 

Abordagem psicanalítica I e II. Tal requisito torna o grupo de pesquisa parte integrante 

da formação do aluno, não apenas em sua formação acadêmica (teoria) mas também em 

seu estágio (prática), o que mais uma vez remete ao método psicanalítico de pesquisa 

sugerido por Freud. Ainda se faz possível que os alunos participantes do grupo que 

estejam cursando o último ano utilizem-se das pesquisas do grupo para seu trabalho final 

de graduação. 

 

 

 

 



 

8. PLANILHA DE CUSTOS E CONTRAPARTIDA DA 

INSTITUIÇÃO 

 

 

Como a pesquisa tem um cunho teórico referenciado pelo método psicanalítico de 

pesquisa (teoria e prática indissociáveis), não haverá custos para o trabalho. Quando da 

apresentação dos mesmos em congressos, buscar-se-á em agências de fomento 

reconhecidas o custeio das inscrições e despesas de viagens. Outra possibilidade é que o 

custo seja feito pelo próprio aluno ou orientador. As demais formas de apresentação da 

produção (blog, publicação em periódicos) não necessitam de custeio. 

Em caso de possível financiamento posterior do projeto, a verba angariada será 

destinada à aquisição de material para leitura (versões diferentes das traduções de Freud 

e Lacan e também de seus originais), para manutenção do grupo de pesquisa em anos 

posteriores. 

Em relação à contrapartida da instituição (UEMG – Unidade de Divinópolis) há a 

disponibilização de salas para os encontros, material impresso quando necessário, e 

logística de possíveis viagens. De maneira geral a instituição fornece amplo apoio à 

pesquisa presente e sustenta a proposta de manter o mesmo apoio no caso de continuidade. 
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