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PARA FREUD,

O recalque não é simplesmente uma
repressão, mas é parte constituinte e
formador do aparelho psíquico. Tem
sua base na percepção clínica de Freud
em pacientes Neuróticos (obsessivos,
fóbicos e histéricos) cuja as
experiências que se tornavam
inconscientes não poderiam ser
lembradas pela simples vontade de
lembrar. 

02



"PEDRA
ANGULAR DA
PSICANÁLISE"

O fundamento das teorias psicanalíticas
se baseiam principalmente neste conceito
delineado por Freud: Recalque. 
- Uma lembrança traumática esquecida
que é base para formação do sofrimento.
Partindo desta perspectiva, o recalque é
responsável (nas teorias de Freud) pelos
sintomas do sofrimento psíquico. 

“A teoria do recalque é a pedra angular
sobre a qual repousa toda a estrutura da
psicanálise."(Sg. Freud)
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Essa noção de Recalque fundada por Freud como base
do sintoma leva ao fundamento da prática Psicanalítica:
a Associação Livre. Esse método basicamente propõe a
partir da livre-fala levar o paciente a reencontrar esses
conteúdos "esquecidos" (recalcados) pelo paciente. 

Método permite ao paciente buscar a lembrança a
traumática que é a causa do sintoma e tornar aquilo que
está inconsciente, consciente. 

RECALQUE E MÉTODO
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REPELIR OU
MANTER 

O recalque é fundamentalmente a
operação pela qual o sujeito
procura repelir ou manter
inconsciente representações
(pensamentos, imagens,
recordações) ligadas a pulsão. 

O recalque produz-se nos casos em
que a satisfação de uma pulsão -
suscetível de proporcionar prazer
por si mesma - ameaçaria provocar
desprazer relativamente a outras
exigências. 
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AS OPERAÇÕES DO
DO RECALQUE
Existem duas principais dimensões
estabelecidas por Freud. O recalque
propriamente dito, que falamos no começo; e
aquilo que Freud chamou de "a volta do
recalcado". 

A volta do recalcado é a operação realizada
pelos conteúdos que foram reprimidos,
esquecidos, deixados pelo sujeito e que se
manifestaram agora como uma espécie
manifestações inconscientes na vida
cotidiana. O Exemplo disso são os nossos
desejos que se manifestam através dos
sonhos, chistes, atos falhos, etc. 
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O RECALQUE
PRIMORDIAL

Há ainda aquilo que Freud chamou
de Recalque primordial ou
originário e que dá origem ao
Inconsciente e a essas operações
do recalque propriamente ditas -
recalque e retorno do recalcado. 

Esse é o Recalque que se
manifesta como primeiro que
depois se repete dando origem as
operações. 

14
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O recalque é uma operação
inconsciente, esquecida pelo próprio
sujeito e tem uma expressão na vida
infantil. Quando saímos da primeira
infância e entramos no período de

latência, começamos a esquecer nossos
primeiros momentos de vida. Esse

processo é chamado de Recalcamento. 

Charles Dickens
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