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O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a noção de escolha dentro de
uma concepção psicanalítica freudiana. Buscamos, por meio da pesquisa bibliográfica, obter
subsídios para discutir o tema partindo dos textos freudianos bem como recorrendo a
comentadores de sua obra.
Segundo Ferreira (2000), escolher possui o sentido de selecionar, optar, preferir, o que
significaria que, dentre uma série de elementos, um deles será elegido em detrimento dos
demais. Assim, o termo escolha parece apresentar uma conotação que remete ao racional, algo
que seja eleito, portanto, uma empreitada que se faz de posse dos mais elevados atributos da
consciência. Teria a noção de escolha em psicanálise a mesma acepção? Parece-nos pouco
provável, visto que as teses da psicanálise referem-se a atuação de processos inconscientes
nos eventos que adentram à consciência.
Laplanche e Pontalis (1992, p. 154) destacam que, em psicanálise, o termo escolha não
pode ser entendido “num sentido intelectualista (escolha entre diversos possíveis igualmente
presentes)”. Isto poderia ser explicado pela consideração de que os processos inconscientes
determinariam os eventos que acedem à consciência. Mais que isso, a compreensão freudiana
é que os conteúdos que alcançam a consciência podem ser sobredeterminados, ou
multideterminados, por ideias inconscientes. Deste modo, cabe-nos pensar, assentados nas
premissas psicanalíticas, que se a escolha é um evento psíquico que chega à consciência, ela
teria de ser algo determinado por elementos latentes. Para explicitarmos a compreensão
psicanalítica a propósito da escolha, discutiremos a noção disposta na obra freudiana sob a
tutela de duas formas de escolha: a escolha da neurose e a escolha de objeto.
A escolha de objeto pode seria a eleição de uma pessoa ou tipo de objeto para o
endereçamento de amor. Haveria dois momentos nessa escolha, um infantil e outro a partir da
puberdade. A escolha de objeto infantil demarcaria, ou melhor dizendo, determinaria a
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escolha de objeto pubertária. A escolha de objeto se daria por meio de duas modalidades: por
apoio (ou anaclítica) e narcísica (Freud, 1905/2003; 1914/2010; Laplanche & Pontalis, 1992).
A escolha de objeto por apoio se processa ao princípio da vida, quando a criança,
desamparada como se encontra, recebe os cuidados de um agente prestativo. Este agente
prestativo pode ser a mãe ou quem quer que supra as necessidades ordinárias do bebê. É por
meio da mãe, que exerce o papel desse agente prestativo, que as demandas das pulsões de
autoconservação (ou pulsões do eu) são saciadas. Mas, arrimada às pulsões autoconservativas,
demandas eróticas começam a emergir. A estimulação da mucosa oral durante as mamadas
produz satisfação. Da saciação das necessidades ordinárias desprega-se um plus, a satisfação.
Portanto, as pulsões sexuais (ou pulsões do objeto) destacam-se apoiadas nas pulsões
autoconservativas. Este é o primeiro dualismo pulsional que estaria vigente na obra freudiana
até 1920, quando uma nova formulação dualística pulsional seria apresentada. Desta forma, a
quem a criança irá endereçar amor é escolhido amparado na representação de objeto
demarcada pela figura nutriz, o primeiro objeto de amor da criança. A mãe, o agente
prestativo que provocava sensações prazerosas é ansiada como forma de obtenção de
repetidos eventos de satisfação. Quando ocorre um incremento quantitativo gerador de
desprazer, uma urgência pelo objeto se dará com vistas ao amainamento quantitativo, que
produzirá satisfação (Freud, 1905/2003; 1914/2010; 1940/2004).
Temos de considerar, ainda, que na criança um desenrolar de eventos momentoso
interferirá nos investimentos eróticos e balizará a escolha de objeto futura: o complexo de
Édipo. Tomaremos como modelo explicativo a conflitiva edipiana no menino. O primeiro
objeto de amor, a mãe, continua a ser uma figura do meio do menino a quem ele endereça
seus impulsos eróticos. Acontece que o pai, também presente no meio que cerca o menino, a
quem ele endereça afetuosidade por ser uma figura que oferece cuidado e proteção e que até o
momento não havia sido tomado como empecilho no acesso a mãe, passa a ser entendido
como um rival. Essa nova configuração triádica apresenta um colorido hostil relacionado ao
pai. A mãe é a figura almejada eroticamente e ao pai é endereçado intentos homicidas. O
temor da castração surge como possível punição ao menino que quer para si a mãe e que gesta
o parricídio ao rival. Esta seria a conflitiva edipiana simples, mas os eventos sofrem
complicações. O pai, como já apontamos, é uma figura cuidadora e protetora e o menino
também lhe endereça afetuosidade. Assim, dá-se um câmbio entre as figuras a quem
endereçar investimentos eróticos e a quem endereçar hostilidade. O temor da perda do amor
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dos pais acrescido pelo temor da castração conduz a um desfecho. A conflitiva edipiana é
soterrada quando da internalização das figuras parentais via processos identificatórios,
forjando uma partição na estrutura do eu, constituindo o ideal do eu (Freud, 1921/2010/
1923/2011; 1924/2011).
Após a dissolução do Édipo, a criança adentra ao período de latência e com o advento
da puberdade chega o momento de realizar uma escolha definitiva de objeto. Esta poderá ser
modelada, ou ainda, determinada, pelas figuras originárias – mãe e pai. Assim, escolha pode
incidir sobre o modelo do objeto de amor forjado a partir das figuras parentais, a escolha
anaclítica de objeto, ou sobre o modelo do eu tomado como objeto, a escolha narcísica de
objeto (Freud, 1905/2003; 1914/2010).
A respeito da escolha da neurose, esta se dá a partir de um “conjunto de processos
pelos quais um sujeito se implica na formação de determinado tipo de psiconeurose de
preferência a outro” (Laplanche & Pontalis, 1992, p. 153). Para Freud (1912/2010), haveria
uma predisposição no indivíduo a desenvolver uma neurose em detrimento de outra, e esta
predisposição teria de ser entendida a partir dos caminhos da libido. O autor indica que seria
algo de individual, pois estaria enlaçada à história de vida bem como a processos inatos,
relativos à constituição sexual. Além da predisposição a neurose, alguns fatores teriam de
deflagrar a irrupção da neurose. Seriam eles: a frustração, a tentativa de adequar-se à
realidade, a inibição do desenvolvimento e o aumento da quantidade de libido na economia
psíquica. O sintoma neurótico seria um compromisso entre as forças em conflito sobre uma
nova forma de satisfação da libido. O sintoma permite uma descarga da quantidade libidinal,
mesmo que sob as configurações de um compromisso, driblando a repressão, obtendo um
substituto para a satisfação frustrada que aparece agora quase que irreconhecível e limitada
(parcial). Portanto, o fator quantitativo, relativo à descarga libidinal é determinante como fator
etiológico (Freud, 1912/2010; 1916-1917/2014).
Destacamos que os quatro tipos de causação de neurose podem ser remetidos à
impossibilidade do Eu dar curso à libido. Com a impossibilidade de desvencilhar-se da libido
seguindo estritamente as demandas do Isso, ocorrerá um acréscimo quantitativo no aparelho
psíquico que não poderá ser tolerado e uma forma substituta terá de ser aventada: a formação
de sintomas.
A forma pela qual o sintoma se configurará estará determinada por aspectos
vivenciados em relação ao meio, os quais demarcariam os fatores psicológicos para a

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
causação de neuroses. Aspectos inatos, de cunho biológico, também estariam na base da
predisposição a neurose e seriam relativos ao desamparo e dependência da espécie humana. O
terceiro fator, o filogenético, seria relativo ao processamento do desenvolvimento da libido
em fases desde a infância até a vida adulta. A maioria das demandas instintuais relativas à
sexualidade infantil seriam tratadas pelo Eu como perigos e se buscaria desviar dos mesmos,
o que engendraria conflitos e deflagraria uma solução por meio da formação de sintomas
(Freud, 1926/2014).
Após percorrermos as teses sobre escolha de objeto e escolha da neurose, fica-nos
patente que não é possível compreender a noção de escolha apenas a partir de uma concepção
racionalista. A psicanálise nos conduz a meandros inconscientes da escolha, a qual é
determinada/ sobredeterminada por elementos para além da consciência.
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