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Este mundo sem fim

Em A interpretação dos sonhos, Freud propôs que um sonho organiza 
questões mentais de “intensidade psíquica” que ocorrem durante o dia em 
imagens altamente condensadas (o sonho) as quais tecem essas experiências 
diárias na história psíquica de um self. “Não há por que subestimar a 
importância das intensidades psíquicas que são introduzidas no estado de 
sono por esses restos da vida diurna”, escreveu7, prevendo curiosamente sua 
própria negligência subsequente dessa forma de organização inconsciente.

Discutindo os mecanismos da formação dos sonhos, Freud explicou: “a 
primeira coisa que fica clara a qualquer um que compare o conteúdo do so-
nho com os pensamentos oníricos é que houve um trabalho de condensação 
em grande escala”8. Ele afirma que um sonho é organizado durante o dia – 
de fato, ele pode demorar vários dias para surgir – e demandas das diversas 
ideias competirem por representação significa que elas devem ser convertidas 
em imagens que possam incorporar muitas ideias ao mesmo tempo.

Mais adiante no livro dos sonhos, Freud afirma que o conteúdo ma-
nifesto dos sonhos refletia o trabalho de um censor – em outras palavras, 
que as imagens eram distorcidas para evitar a transparência. Essa, de fato, 
poderia ser uma das razões por que o inconsciente empregaria o mecanismo 
de condensação. Ao optar por uma teoria da vida onírica organizada cen-
tralmente em torno da evasão do censor, Freud parecia limitar sua teoria do 
pensamento inconsciente. Todavia, ele estava bastante ciente de que havia 
mais. Em seu ensaio sobre o inconsciente, ele escreveu: “tudo que é reprimido 
deve permanecer inconsciente; porém, desde já, declaremos que o reprimido 
não abrange tudo que é inconsciente – de fato, o inconsciente tem um alcance 
mais amplo: o reprimido é uma parte do inconsciente”.9

Ao estabelecer uma distinção entre o reprimido e o inconsciente descri-
tivo, a psicanálise concedeu um privilégio desnecessário ao assim chamado 
material inconsciente reprimido e dinâmico quando comparado com outras 
ideias que porventura estivessem no inconsciente, mas que não fossem con-
flituosas e não fizessem parte do dinâmico sexual ou agressivo. Todavia, para 
apreciar plenamente a riqueza do livro de Freud – especialmente sua teo-
ria crucial da condensação –, é necessário reconhecer que ele propôs, por 
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consequência, uma teoria abrangente do pensamento inconsciente que envol-
via muito mais do que o simples conceito de repressão.

De fato, os leitores do livro dos sonhos às vezes devem se perguntar 
como, se as forças de repressão eram tão poderosas, Freud conseguia de-
codificar um sonho com tanto êxito. Os psicanalistas que trabalham com 
os sonhos de pacientes, pelo menos em minha experiência, não tendem a 
encontrar nenhum censor poderoso que tenta impedir a elucidação do so-
nho. Ao contrário. À medida que trabalha com um sonho, decompondo suas 
imagens em milhares de palavras, o analista descobre, geralmente sem mui-
ta resistência, um universo de pensamento surpreendente. De fato, já muito 
antes de Freud, observamos um interesse consciente das pessoas no que seus 
sonhos “significam”.

De fato, a disponibilidade de sonhos para a desconstrução associativa 
coloca problemas bastante diferentes. O censor aqui é o próprio tempo. Um 
sonho abre uma porta para uma infinidade de significados, mas poucos psi-
canalistas e analisandos hoje conseguem dedicar o tempo que Freud deu a si 
mesmo no livro dos sonhos à exploração de um único sonho.

Optando pelo inconsciente dinâmico – o inconsciente que carrega 
dimensões sexuais e agressivas conflituosas – como sendo a ordem privile-
giada que o analista deve seguir, Freud encontra um conceito que assume 
a função de um fetiche. Essa teoria se defenderá contra as profundezas in-
sondáveis que todos os analistas enfrentam – pois agora podem buscar fatos 
seletivos de natureza sexual ou agressiva. É irônico, de fato, que esses dois 
impulsos assumam essa função fetichista, ainda que isto não seja totalmente 
surpreendente, devido ao conceito de Freud de formação de compromisso.

Qual era o compromisso? Freud essencialmente gratificou uma parte 
sua que sabia muito bem que a vida mental era profundamente complexa e 
intelectualmente atenuada demais para ser guiada inteiramente por pulsões 
e conteúdos sexuais ou agressivos –, mas tinha que apresentar algo que pa-
recesse plausível como substituto para enfrentar o desconhecido. A Viena do 
fim do século XVIII podia aceitar que os sonhos fossem visões criptografadas 
de sexo e violência, mas era um desafio grande demais permitir que pudessem 
ser formas inconscientes que pensassem a totalidade da vida psíquica. Freud 
elegeu um tipo de versão do Reader’s Digest para a vida mental – repleta do 
romance do sexual e do agressivo – para desviar a atenção das implicações 
maiores do mundo que descobrira.

E qual era esse mundo?
Ao descobrir os pensamentos oníricos – revelados pela livre associação 

– Freud escreveu que eles “emergem como um complexo de pensamentos e 
lembranças da estrutura mais intricada possível, com todos os atributos de 
trens de pensamento que nos são familiares na vida desperta”. Em uma refle-
xão posterior, ele acrescentou que “às vezes, eles são trens de pensamento que 
partem de mais de um centro, embora tenham pontos de contato”.10 Mais de 
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200 páginas depois em seu livro dos sonhos, Freud retornou a essa ideia: “de 
fato, não é fácil ter -se uma ideia da abundância dos trens de pensamento in-
conscientes, todos tentando encontrar expressão, ativos em nossas mentes”.11 
Não, realmente, não foi fácil. Freud afirmava consistentemente que todas 
essas ideias complexas tinham origens instintivas, mas essa visão refletia uma 
evasão quase autoerótica dessa descoberta notável – de que a mente humana 
movia -se segundo uma vasta sinfonia mahleriana de linhas de pensamento 
que emergiam de diferentes fontes, convergindo de vez em quando e irra-
diando para o espaço infinito.

“Os pensamentos oníricos aos quais somos levados pela interpretação 
não podem, pela natureza das coisas, ter conclusões definitivas”, escreveu 
no livro dos sonhos. Abordando esse mundo irrestrito – que não se limita à 
ordem das pulsões – ele foi adiante: “eles se ramificarão em todas as direções, 
em direção à intricada rede do nosso mundo de pensamentos”. O que, então, 
podemos descobrir a partir desse mundo sem fim? “É em algum ponto onde 
esse sistema de malhas é particularmente cerrado que cresce o desejo onírico, 
como um cogumelo para fora do seu micélio”.12

Creio que Freud questionava por que certas ideias inconscientes podem 
ser descobertas e outras irradiam ao infinito, jamais sendo descobertas. O de-
safio que isso nos traz – o infinito, o finito – certamente permeará nossa tarefa 
neste livro, quando examinarmos sessões de Arlene, de Caroline e de Annie. 
Creio que entenderemos o dilema de Freud. “As mais complicadas realizações 
do pensamento são possíveis sem a assistência da consciência”, escreveu, im-
plicitamente reconhecendo, em minha opinião, que sabia que nunca poderia 
contar a história do inconsciente13. Vinte páginas depois, ele acrescenta uma 
coda:

O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica; em sua natureza mais 
íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo, 
e é tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto o 
é o mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais14.

Freud (e psicanalistas subsequentes) se defenderam da complexidade 
desse inconsciente descritivo por meio da fetichização da sexualidade e da 
agressão. É irônico, portanto, que tenha sido o próprio Freud quem encontrou 
um modo de ouvir a lógica postulada pelo mundo infinitamente complexo 
das articulações inconscientes.
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