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Desde os primórdios das investigações psicanalíticas, Freud traça um percurso em direção a uma 

abordagem organizada acerca do funcionamento mental que deriva do sistema inconsciente 

como a matriz da causalidade das produções psíquicas. Para nos inserirmos em tal direção, é 

importante ler e reler uma trilogia de textos de referência de suma importância na obra 

freudiana: A Interpretação dos Sonhos (1900/2019), O Chiste e sua relação com o Inconsciente 

(1905/2017) e Psicopatologia da Vida Cotidiana (1901/1996), obras nas quais Freud se dedica a 

perfazer um caminho de maior elucidação das formações do inconsciente conhecidas como 

sonhos, chistes e atos falhos (ou lapsos). Em A Interpretação dos Sonhos, Freud (1900) enuncia: 

“A interpretação dos sonhos é a via régia [estrada real] para o conhecimento do 

inconsciente na vida psíquica” (p. 604). A partir dessa constatação, neste livro, seguem-se 

uma série de exames analíticos de sonhos, com a demonstração da interpretação dos elementos 

e símbolos oníricos à luz da hipótese de que, por meio do trânsito do investimento pulsional nas 

diversas representações psíquicas, estariam a serviço da realização alucinatória e deformada de 

desejos inconsciente, como uma espécie de hieróglifo codificado (Freud 1900/2019).  

 

De fato, o estudo dos sonhos significa um marco na teoria da clínica psicanalítica. Porém, ao 

longo dos textos acima citados Freud discorre sobre as formações do inconsciente em geral, 

trazendo exemplos de situações cotidianas e até recortes de obras consagradas de outros 

autores. Em O chiste e sua relação com o Inconsciente (1905), além de trazer diversos chistes 

populares e da literatura, dedica um capítulo unicamente com o propósito de investigar o lugar 

específico que o chiste ocupa dentro da teoria do inconsciente. Freud (1905/2017, p. 237) 

descobre semelhanças entre a técnica do chiste e o trabalho do sonho – o autor apresenta dessa 

maneira a fórmula do chiste: “Um pensamento pré-consciente é deixado, por um momento, à 

elaboração inconsciente, e o resultado é logo captado pela percepção consciente”. Como se 

percebe, esse processo se aproxima bastante ao que acontece na nossa vida onírica, quando, 

através de um ultrapassamento da barreira do pré-consciente, conteúdos que outrora estavam 

inconscientes, são trazidos à tona, figurando, assim, no conteúdo manifesto, que não é 

exatamente o recalcado em si, porém, uma representação dele que retorna à consciência a 



partir de deslizamentos semânticos. O autor, percebendo essas similaridades, dedicou o 

Capítulo VI - A relação do chiste com o sonho e o inconsciente a elucidá-las de maneira mais 

completa. Freud também percebe que o chiste é uma tentativa, inconsciente, de recuperar uma 

satisfação perdida. O mecanismo do recalque, claramente, tem uma relação específica com esse 

processo do chiste, assim como com todas as formações do inconsciente. 

 

Cabe destacar que, nos primeiros capítulos do livro, é evidente uma preocupação, por parte de 

Freud, de estabelecer uma conceituação precisa acerca do que seja, de fato, o chiste, o 

diferenciando, dessa forma, de um aspecto do cômico mais generalista e das piadas tradicionais. 

O chiste, conforme afirma Freud, não é uma piada, sendo, então, mais parecido com um jogo 

de palavras, com tiradas mais espontâneas. Após minucioso estudo dos aspectos comuns a 

todos os chistes, chega a algumas conclusões. Além de sua singularidade, a brevidade surge 

como denominador comum de todos eles. Freud (1905/2017, p. 239) indica uma certa 

“espontaneidade” do chiste, própria também ao ato falho, por se tratar de uma característica 

que remete a um rompante, que ocorre de repente e denota conteúdos inconscientes:  

“O chiste tem, de maneira destacada, a natureza de algo que 

nos "ocorre" involuntariamente. Um minuto antes, digamos, 

não sabemos ainda o chiste que faremos, e que só precisará ser 

dotado de palavras. Pressentimos antes algo indefinível, que eu 

compararia a uma ausência, um súbito abandono da tensão 

intelectual - e o chiste surge então de um golpe só, em geral ao 

mesmo tempo que sua roupagem”. 

Podemos observar esta característica em muitos dos exemplos presentes em A Psicopatologia 

da Vida Cotidiana e nas Conferências Introdutórias à Psicanálise. Pretende conhecer mais a 

respeito das fontes de prazer de onde brotam os chistes e o mecanismo desse efeito prazeroso 

proporcionado pelos mesmos.  No Capítulo VI ao qual fizemos alusão, Freud relembra os três 

estágios da formação, trabalhados em sua obra A Interpretação dos Sonhos (1900/2019), a 

saber:  1) A transposição dos resíduos diurnos pré-conscientes para o inconsciente; 2) O trabalho 

do sonho propriamente dito no inconsciente; e 3) A regressão do material do sonho.  Após esta 

explicação, pontua que estes pontos, além dos elementos em comum presentes nas técnicas, 

tanto do sonho, como do chiste – a condensação, o deslocamento e a representação indireta – 

devem levar à conclusão de que os trabalhos do chiste e do sonho tem algo em comum, em pelo 

menos um ponto essencial. O que nos leva a observar, a reler os Capítulos 6 e 7 de Interpretação 

dos Sonhos, pois a metapsicologia contida nestes capítulos – principalmente quando Freud 



apresenta, através do “esquema pente”, a primeira tópica do aparelho psíquico, com suas três 

instâncias Ics. – Pcs. /Cs.  – é o que nos traz muitas respostas acerca do porque os chistes e 

sonhos tem um mecanismo tão parecido.  

 

Freud identifica alguns mecanismos, ou técnicas, de geração dos chistes, como, por exemplo a 

condensação e o deslocamento, por meio do qual esse fenômeno emerge como uma formação 

substitutiva que concilia a presentificação dos impulsos provenientes de fantasias inconscientes 

(Sistema Ics.), com a resistência da censura do sistema Pcs. /Cs. Nota a grande importância da 

temporalidade no chiste, e como a força de cada um deles está na estupefação e aclaramento, 

gerados na pessoa que ouve o chiste pela primeira vez. Oferece o exemplo de um chiste que 

envolvia uma princesa Louise, que havia passado por um escândalo e manchado sua reputação: 

 
"A princesa real Louise se dirigiu ao crematório de Gotha para 
perguntar quanto custa uma cremação [Verhrennung]. A 
administração lhe respondeu: 'Normalmente, 5 mil marcos. Mas 
da senhora só cobraremos 3 mil, pois já se queimou 
[durchgehrannt sez]"'.*. (FREUD, 1905/ 2017, pg. 176) 

  
 Mas ressalta que, para a posteridade, para quem não conhecia aquela ocasião ou não havia se 

inteirado sobre o conteúdo relacionado com a realidade da época, esse chiste não causaria o 

mesmo efeito. Então, seguindo essa lógica, temos uma diferenciação do chiste em relação a 

piada, pois o efeito que causa o riso depende de que o indivíduo conheça os fatores envolvidos 

no trocadilho ou jogo de palavras. Do contrário, se se tratar de um assunto ultrapassado e 

antigo, que não suscite mais interesse, não poderá haver mais estupefação pelo seu conteúdo.  

 

Segundo Freud, e de acordo com a literatura de muitos séculos, as técnicas do chiste 

reconhecidas são, principalmente, as que se referem a “jogos de palavras” e a sentenças dotadas 

de “duplo sentido”. O que Freud busca entender nesta obra é de onde vem a grande descarga 

de prazer que o chiste proporciona aos seus ouvintes. Para fazer uma análise bem 

fundamentada, baseada em referências, em um momento inicial, traz concepções de autores 

que trabalharam aspectos do chiste. Porém, uma crítica é feita pelo autor, visto que esses 

autores consideraram o chiste como sendo um problema geral pertencente ao campo do 

cômico. E o chiste é uma formação mais peculiar do que isso. No Capítulo IV, o Mecanismo de 

prazer e a psicogênese do chiste, Freud se dedica a analisar, primeiramente, o chiste 

tendencioso, e, depois, o inofensivo. Sobre o primeiro, afirma que seu prazer provém de uma 

economia do “gasto psíquico” que ocorre quando inibimos um pensamento. A censura 

geralmente é superada nesses casos, e, com isso temos o prazer. Enquanto formação do 



inconsciente, o chiste tendencioso tem ligação com os lapsos de linguagem, ou seja, atos falhos, 

ou como o próprio Freud (1905/2017, p. 152) classifica, “fenômenos da autotraição”. 

Por meio da análise dos chistes de casamenteiros, observa que ambos possuem o mesmo 

mecanismo, a partir do qual quem o emite, expondo algo que estava até então escondido, na 

verdade se sente feliz, por se livrar do fardo do fingimento. É esse mecanismo que Freud 

(1901/1996) desenvolve em Psicopatologia da Vida Cotidiana. São mostrados, na obra, diversos 

exemplos que se assemelham a chistes: o de uma mulher a quem o marido, recém-casado, 

importunava; o exemplo de um homem que foi escrever uma carta incentivando o amigo a 

consultar um profissional médico, mas, ao invés disso, escreveu insultar; enfim, alguns exemplos 

são dados com o intuito de comparar o caráter de realização de uma vontade oculta presentes 

tanto nos lapsos verbais quanto nos chistes. Vale lembrar que a tendência do chiste tendencioso 

não é provocar risos, assim como esses lapsos verbais, Freud, e, por isso, pode-se concluir que, 

assim como relatado por Freud (1901/1996), citando Wundt (1900), que ambos têm um motivo 

positivo e um motivo negativo.  

Freud (1901/1996) cita o trabalho desempenhado em sua obra A Interpretação dos Sonhos 

(1900) e explica que, no sonho, qualquer tipo de semelhança entre dois elementos do material 

inconsciente serve para a criação de um terceiro elemento, que, muitas vezes, apresenta 

características contraditórias, por reunir tantos componentes. Sobre a similaridade destes com 

o chiste, o autor cita características que são comuns a ambos: a abreviação e o característico 

efeito estarrecedor de uma revelação. Um interessante exemplo é dado por Freud (1901/1996): 

o Professor N., descrito como um democrata nato, estava dando uma palestra na universidade, 

para uma plateia composta por prisioneiros de guerra franceses e estudantes que eram, 

majoritariamente, partidários da Entente, e a palavra boche (associada, na época, aos alemães). 

Mediante um esforço hercúleo para evitar sua ocorrência, o professor comete um “deslize” – ao 

invés de dizer motte (torrão, em francês), erra e pronuncia moche, demonstrando, desta forma, 

que a repressão da palavra não deu certo, e que, ao mesmo tempo, uma série de pensamentos 

– inclusive, a revolta por não ter liberdade de expressão – emergiram, vieram à tona, tal como 

acontece quando produzimos um chiste. Daí provém a semelhança entre o lapso da fala e o 

chiste – além de, obviamente, a reação de contentamento da plateia contar como um dos 

elementos que pode classificar essa manifestação como chistosa.  

 

Freud (1905/1996) esclarece o papel do recalque no desenvolvimento de chistes tendenciosos 

trazendo importantes conceituações sobre como opera o recalque. O autor se utiliza do exemplo 

da piada chistosa de baixo calão. Sobre isso, escreve que esse tipo de chiste “possibilita a 



satisfação de um instinto (lascivo e hostil) ante um obstáculo que se acha em seu caminho, 

desviando-se dele e assim criando prazer a partir de uma fonte de prazer que se tornara 

inacessível por causa desse obstáculo” (FREUD, 1905/2017, p. 145). A partir dessa conclusão, 

introduz o conceito de recalque: atribui a ele o poder que dificulta ou impossibilita a mulheres 

e homens (em menor medida) a fruírem da franca obscenidade. Também traça um panorama 

interessante do recalque em relação a cultura. Ressalta que reconhecemos, no recalque, o 

mesmo processo psíquico causador das neuroses psíquicas. Trata-se da manutenção de fora da 

consciência de complexos emocionais inteiros e seus derivados, e que podemos atribuir à 

cultura refinada e a elevada educação. Sob a influência desses fatores, conforme Freud explica, 

se produziria uma modificação, também podendo surgir como predisposição herdada. É o 

motivo pelo qual sobrevém o chiste tendencioso, pois este seria uma forma de recuperar o que 

se perdeu, simbolizando desejos, que sofrem uma censura interna que é causada pelo exterior.  

 

Por fim, é importante estabelecer conexões, na teoria psicanalítica, entre a ação das formações 

do inconsciente e o e a gênese das psiconeuroses. Freud (1905/2017) menciona algumas 

equivalências entre o trabalho do chiste e a psicologia das neuroses. Expõe que a maioria dos 

chistes “cínicos” se forma no inconsciente a serviço de tendências inconscientes, que atraem 

para si o pensamento pré-consciente, afim de dar-lhe uma outra forma. Sobre isso, Freud 

(1905/2017, p. 252) afirma que “o estudo da psicologia das neuroses mostrou numerosas 

analogias”. Quando aborda o chiste hostil e do chiste obsceno – ambos subtipos provenientes 

do chiste tendencioso – e da “piada de baixo calão”, aponta para o caráter antigo, infantil, que 

expressa a abordagem do aspecto sexual nesse tipo de piada. Esse aspecto é associado, nos dois 

sexos, ao que desperta vergonha, ao excrementício, e todo este campo de estudo está inserido 

na psicologia das neuroses. Assevera que, em casos patológicos – mais particularmente em 

neuróticos ginasianos, segundo seu apontamento - por mais que o poder da crítica e da coerção 

do pensamento e da realidade sejam incisivos, o “prazer no absurdo” se manifesta de outras 

formas – como, por exemplo, a inclinação a atos absurdos e sem finalidade -, e está presente no 

prazer inconsciente sentido ao cometer erros.  

 

Como conclusão , admite-se que O chiste e sua relação com o inconsciente , de 1905 , figura , 

em conjunto com obras como A interpretação dos sonhos (1900/2019) Psicopatologia da Vida 

Cotidiana (1901/1996) , entre uma das produções mais expressivas de Freud , no que tange a 

exemplos , clássicos e precisos, acerca da maneira por meio da qual o Inconsciente se exprime, 

às vezes, de formas mascaradas , engraçadas, cômicas, que não são apenas trocadilhos, 

expressões de duplo sentido ou abreviações, como também podem auxiliar poderosamente na 



interpretação de elementos recalcados , causadores de angústias neuróticas. Por isso, a 

abrangente análise realizada por Freud é valiosa, no sentido de que abre precedentes para o 

estudo mais aprofundado e atual dessa formação do inconsciente na clínica psicanalítica 

contemporânea.  

 

Lacan (1957/1998) ressalta, em “A psicanálise e seu ensino”, que os efeitos sintomáticos situam-

se no plano do trocadilho, justamente porque os sintomas exprimem a riqueza de sentido 

relativo ao corte estrutural que mantém as relações entre significante e significado não fixas ou 

biunívocas. Daí o caráter contingencial do chiste já enunciado por Freud, na medida em que seu 

passo de sentido se refere aos significantes particulares que compõem a relação ao grande 

Outro que representa o tesouro dos significantes na “paroquia” de cada sujeito (LACAN, 1958-

1959/1999). Aqui se recoloca, então, a pergunta: no que a reiteração do valor do chiste, de seu 

componente surpreendente e espantoso, interessa à escuta do psicanalista nos dias atuais? 

Podemos circunscrever a incessante aposta analítica na surpresa que a irrupção do novo faz 

incidir sob a forma de um dizer inédito que toque a verdade pulsional, fazendo advir o sujeito 

em descontinuidade com as repetições e com a inércia inerente à pulsão de morte. Recuperar o 

valor do chiste envolve, portanto, situar o efeito vivificante da presença do analista e do maior 

arrojamento a que a relação com os significantes primordiais rumo à produção de um 

significante novo - passo conduzido dentro do processo analítico.  
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