
FORMAÇÃO EM 
PSICANÁLISE CLÍNICA

MÓDULO I – CONCEITOS BÁSICOS I



COMO FAZER USO DESTES SLIDES?

1. Faça uma breve leitura do seu conteúdo (chamamos de leitura flutuante).

2. Após, assista cada uma das videoaulas, tendo sempre os slides como base. (Eles 
seguem a mesma ordem das aulas).

3. Na medida em que for assistindo as aulas, vá acompanhando os elementos 
conceituais, grifando, riscando, escrevendo, complementando. Se houver dúvidas, 
anote também. ESTES SLIDES SÃO UM MATERIAL FUNDAMENTAL PARA O 
ACOMPANHAMENTO DAS VIDEOAULAS. 

4. Concluiu as videoaulas? Agora repasse novamente os slides. Faça as relações 
necessárias. Se possível, faça leituras complementares (indicadas ao final dela); assista 
os filmes/documentários (também indicados) e complemente o seu saber. 

5. Lembre-se que todo o conteúdo teórico da Formação é uma base inicial. Agora é com 
você o aprofundamento!

ÓTIMOS ESTUDOS!



CONTEÚDO – MÓDULO 01

• SIGMUND FREUD
• PERCURSO FREUDIANO
• HISTERIA
• O QUE É PSICANÁLISE ?
• CAMPO TEÓRICO E 

METODOLÓGICO
• HIPÓTESES FUNDAMENTAIS
• CORPO TEÓRICO DA PSICANÁLISE 
• 1ª TÓPICA
• CATEXIA

• SINTOMAS
• TIPOS DE RECALQUE
• TRAUMA
• RESISTÊNCIA
• DESEJOS
• PULSÃO
• CAMINHOS DA PULSÃO
• LIBIDO
• 2ª  TÓPICA 
• CONFLITO PSÍQUICO



SITUANDO – 7 ESCOLAS

1. Freudiana; (S. Freud); 

2. Teóricos das Relações 
Objetais; (M. Klein); 

3. Psicologia do Ego 
(Hartman – M. Mahler); 

4. Psicologia do Self (Kohut) 

5. Francesa de Psicanálise 
(Lacan)

6. Winnicott

7. Bion

• Psicanálise Contemporânea 



SIGMUND FREUD



SIGMUND FREUD (1856 – 1939)

•06 de maio de 1856- nasce Sigismund
Schlomo Freud em Freiberg, Moravia 
(atualmente Pribor, Tchecoslováquia).

• “Pai” da Psicanálise.

• Neurologista e psiquiatra. 



SIGMUND FREUD

• Filho de Jacob Freud e sua terceira esposa,  
Amália (vinte anos mais jovem que o 
marido).

• O pai de Freud, um comerciante judeu de 
posses modestas, levou a família para 
Leipzig, Alemanha (1859), seguindo para 
Viena (1860), onde Freud viveu até 1938.



SIGMUND FREUD

•1864- Lia Shakespeare e na adolescência, 
ouviu uma conferência, cujo tema era o 
ensaio de Goethe sobre a natureza, ficando 
profundamente impressionado.

•1877- Abreviou seu nome para Sigmund 
Freud.



SIGMUND FREUD

• Pretendia estudar Direito, mas decidiu seguir 
Medicina, interessado na área de pesquisas. 

• 1873- Ingressou na Universidade de Viena. 
Como aluno, Freud iniciou um trabalho de 
pesquisa sobre o sistema nervoso central, 
orientado por Ernst von Brücke (1876). 
Preconceito por ser Judeu.

• 1881- Formou-se médico. 
• 1882-83 Ingressa no Hospital Geral de Viena. 

Trabalhou na Clínica Psiquiátrica de Theodor 
Meynert .



SIGMUND FREUD

•1884 a 1887- publicou vários artigos sobre 
cocaína (Estudo dos efeitos terapêuticos). 

• Cocaína- antidepressivo da época.

•1885-86- Estudou em Paris (Hospital 
Psiquiátrico de Salpetrière), com Charcot.



JEAN-MARTIN CHARCOT (1825- 1893)

• Foi um dos maiores clínicos e professores de 
medicina da França.

• Fundador da neurologia moderna (junto de 
Guillaume Duchenne).

• Estudo da afasia, descoberta do aneurisma 
cerebral e das causas da hemorragia cerebral.

• Concluiu que a hipnose era um método que 
permitia tratar diversas perturbações psíquicas, 
em especial a HISTERIA.



MÉTODO HIPNÓTICO PARA TRATAR A 
HISTERIA



SIGMUND FREUD

•1886 -Ao retornar para Viena, Freud passa a 
atender no Hospital Geral, na maior parte, 
jovens senhoras judias que sofriam de um 
conjunto de sintomas aparentemente 
neurológicos.

• Posteriormente iniciou seu trabalho clínico, 
em consultório próprio, especializando-se 
em doenças nervosas. 



SIGMUND FREUD

•1886 - Casou-se com Martha Bernays. O casal teve seis filhos 
(Mathilde, 1887; Jean-Martin, 1889; Olivier, 1891; Ernst, 1892; 
Sophie, 1893; Anna, 1895).



SIGMUND FREUD

•1887- 1888- Segue o seu interesse pelo 
estudo da Histeria, estimulado pela 
hipnoterapia praticada por Charcot e 
Breuer.



JOSEF BREUER (1842-1925)

• Médico e Fisiologista austríaco. 

• Descobriu, em 1880, que havia aliviado os 
sintomas de depressão e hipocondria (histeria) de 
uma paciente, Bertha Pappenheim (ANA O.), 
depois de induzi-la a recordar experiências 
traumatizantes sofridas por ela na infância. 

• Para isso Breuer fez uso da hipnose e de um 
método novo, a “terapia de conversa”.



JOSEF BREUER

• Concluiu que os sintomas neuróticos resultam de 
processos inconscientes e desaparecem quando 
esses processos se tornam conscientes. Chamou 
a esse processo Catarse.

• Não continuou a prática terapêutica que havia 
descoberto nem publicou de imediato os 
resultados do tratamento de Bertha (Ana O.), 
porém ensinou seu método a Sigmund Freud. 



JOSEF BREUER

• Quando Freud começou a usar o método de 
Breuer, ambos discutiam os casos dos pacientes 
de Freud, as técnicas e os resultados do 
tratamento.

•1893 – FREUD e BREUER publicam em conjunto 
um artigo sobre o método desenvolvido.

•1895- Publicação do "Estudos sobre a histeria". 
Esse livro é geralmente considerado o marco 
inicial da psicanálise.



JOSEF BREUER

• A parceria entre os dois analistas foi 
interrompida, devido a Breuer não aceitar o 
ponto de vista de Freud quanto a recordações 
infantis de sedução (histeria teria sempre 
natureza sexual).

• Freud acreditava que as suas pacientes tinham 
sido realmente seduzidas quando crianças.

• Os médicos chamados "Breuerianos," 
continuaram a utilizar as técnicas originais de 
catarse desenvolvidas por Breuer sem adotar as 
modificações introduzidas por Freud.



hipnose

CHARCOT

No hipnotismo praticado por Charcot, um 
paciente que sofre de sintomas histéricos era 
colocado em estado hipnótico pelo médico. 

Durante esse estado de sono hipnótico, o médico 
ordenava que, ao acordar, o sintoma apresentado 

desaparecesse. Dada a ordem, o paciente era 
despertado e o sintoma realmente desaparecia 

sem que ele soubesse conscientemente o 
porquê. Nesta linha, A SUGESTÃO é a palavra 

chave.

BREUER

No método catártico também é utilizada a hipnose, 
porém, como forma de resgatar pensamentos e 

representações patogênicos aparentemente apagados da 
psique. Breuer investigava essas frases solicitando à 

paciente que falasse tudo que se apresentava em seu 
pensamento. Assim, ela trazia, durante sua fala, 

lembranças de acontecimentos passados e, durante essas 
verbalizações, conseguia reviver com intensidade as 

emoções adjacentes aos acontecimentos. Essa 
intensidade dramática permitia ao sujeito expressar e 

descarregar os afetos ligados ao trauma, possibilitando a 
cura. A essa retomada dos afetos de maneira a requalificá-

los e purificá-los deu-se o nome de ab-reação.



ABANDONO DE DROGAS E DA HIPNOSE

ABANDONO DO USO DE DROGAS PARA CURA
• Morte do colega Ernst von Fleischl-Marxow por 

dose excessiva de cocaina.

ABANDONO DO USO DE HIPNOSE PARA CURA
• Descoberta: “mesmo sob o efeito hipnótico, a 

mente mente”.
• Nem todos são hipnotizaveis.
• Freud considerava-se um “péssimo” 

hipnotizador. 



SURGE A PSICANÁLISE

1896 - O termo “psicanálise”/ associação livre foi 
concebido por Freud. 

Interpretação dos sonhos e livre associação como 
acesso ao inconsciente.

• Primeiro nome da Psicanálise é METAPSICOLOGIA. 

• Metapsicologia virou a teoria (CORPO TEÓRICO) da 
Psicanálise. 



METAPSICOLOGIA

• No final do século XIX, Freud já propõe uma 
disciplina inédita, a metapsicologia, que, embora 
tivesse caráter especulativo, foi sendo 
paulatinamente provida de conceitos referenciados 
ao psíquico inconsciente

• Metapsicologia é a psicologia que leva aos 
bastidores da consciência.

• Meta: depois de, a seguir de, sucessão. 

• Psiquê, alma, espírito, “sopro de vida”.

• Objeto da Psicanálise: Inconsciente. 



AUTO ANÁLISE

•1897- Após romper com Breuer, e passando por 
uma crise devida à morte de seu pai, Freud iniciou 
sua auto-análise, ao examinar seus sonhos e 
fantasias, contando com o apoio emocional de seu 
amigo íntimo, Wilhelm Fliess.



WILHELM FLIESS (1858-1928)

• Médico alemão especializado em cirurgia e 
otorrinolaringologia. 

• Conheceu Freud em 1887 por indicação de Breuer.

• Após assistir Freud em Viena (Conferências), 
tornou-se confidente freqüente e apoioador moral 
de Freud.

• Amizade rompida em 1904 – desconfiança de 
indicação de teoria de Freud para um plagiador.



A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS

•1899- A Interpretação de Sonhos (‘Die
Traumdeutung’), o qual Freud considerou 
como sendo o mais importante de todos os 
seus livros, foi publicado, PORÉM, com data de 
impressão de 1900, pois ele queria que sua 
grande descoberta fosse associada ao início de 
um novo século.

• Leitura Obrigatória: Capítulos 6 e 7- 1ª 
TÓPICA.



SIGMUND FREUD

•1902 -Foi nomeado Professor na 
Universidade de Viena.

• Fundou a “Sociedade das Quartas-feiras” 
(reunião semanal de amigos, em sua casa, 
com o propósito de discutir os trabalhos que 
vinha desenvolvendo), a qual veio a se 
tornar a Associação de Psicanálise de Viena, 
em 1908.



SIGMUND FREUD
•1905- Publicação de Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade, Os Chistes e sua relação com o 
Inconsciente, Fragmentos da análise de um caso de 
Histeria (‘Dora’).

•1906- Um pequeno grupo de seguidores havia se 
formado em torno de Freud, incluindo William 
Stekel, Alfred Adler, Otto Rank, Abraham Brill, Eugen
Bleuler e Carl Jung. 

•1908- Sándor Ferenczi e Ernest Jones juntaram-se 
ao círculo psicanalítico e o “Primeiro Congresso de 
Psicologia Freudiana” teve lugar em Salzburg, 
contando com a presença de quarenta participantes 
de cinco países.



SIGMUND FREUD

•1909- Freud foi convidado por Stanley Hall para 
proferir cinco Conferências, na Clark University
(Worcester, Massachusetts), baseadas nos seus 
seis livros previamente publicados. 

•1910 – Publicação de Cinco Lições de Psicanálise 
- a versão alemã das Conferências. Mesmo tendo 
sido essa sua única visita aos Estados Unidos da 
América, essa oportunidade marcou 
definitivamente sua carreira, ao atrair atenção 
mundial para seus trabalhos.



IPA

• O movimento psicanalítico foi sendo gradativamente reconhecido. 

• Fundação da International Psychoanalytical Association/IPA.

• Regras Rígidas.



SIGMUND FREUD

•1912 - A revista de psicanálise “Imago” foi criada.

•1923 - Freud descobriu que sofria de câncer da 
boca e, mesmo assim, manteve-se produtivo, 
durante dezesseis anos, tolerando tratamentos 
constantes e dolorosos e resistindo a 33 cirurgias.

•1925 – Surgem os primeiros volumes da 
Coletânea das Obras de Sigmund Freud. 

•1930 - Freud foi agraciado com o “Prêmio Goethe 
de Literatura”.



SIGMUND FREUD

• 1933- Hitler tornou-se o chanceler do Reich. A 
Gestapo investigou a casa de Freud; prendeu e 
interrogou sua filha Anna durante um dia inteiro. 

• 1935- Freud foi eleito Membro Honorário da “English
Royal Society of Medicine”.

• 1938- Ameaçado pela ocupação nazista da Áustria, 
Freud emigrou para a Inglaterra com sua família. 
Quatro irmãs dele (Rosa, Mitzi, Dolfi e Paula), todas 
com quase 80 anos, foram deportadas para campos de 
concentração onde morreram. 

• Por um curto espaço de tempo, ele residiu em 20 
Maresfield Gardens, local que 48 anos mais tarde veio 
a se tornar o Freud Museum London.



SIGMUND FREUD

• Sigmund Freud faleceu 
(eutanásia) - aos 83 anos de 
idade, no dia 23 de setembro 
de 1939, em Londres. Seu 
duradouro legado teve grande 
influência na cultura do século 
XX.



PERCURSO FREUDIANO

• Clínico : Ouvindo pessoas que sofriam de Histeria, passa a constituir a 
psicanálise. Processo de tentativa, erro e acertos; 
avanços/retrocessos e, principalmente COMPLEMENTOS. 

• Teórico: Pensar/ideias. Articulação dos atendimentos com as 
ideias/teorias. Teoria vai para além da clínica. 

• FORMAÇÃO DEVE PASSAR PELA ANÁLISE. 

• Sugestão: Ler o que Freud lia.



SIGMUND FREUD – 24 OBRAS



ALGUMAS INFLUÊNCIAS PARA FREUD

Schopenhauer
(1788-1860)

Goethe (1749-1832) Darwin (1809-1882) Nietzsche (1844-1900)



ALGUMAS INFLUÊNCIAS PARA FREUD

Shakeaspere (1564-1616) Dostoiévski (1821-1881) Balzak (1799-1850)



SOBRE A HISTERIA



• A histeria (do francês hystérie e este, do ὑστέρα, "útero")

• HISTERIA = DESCONTROLE.

• Sofrimento humano vai mudando: toda a patologia está intimamente 
relacionada ao quadro cultural da época.

• Histeria, historicamente, têm sido reprimida transformando-se na 
atualidade em outras questões como síndrome do pânico e quadros 
de depressão. 

HISTERIA



HISTERIA

• Afeto impedido de ser expresso.

• Bloqueio.

• Angústia (PSICO-EMOCIONAL) é convertida para o corpo.

• Dor da alma é sentida como dor do corpo.

• Mesmo em plena saúde física, o indivíduo sente dores profundas.

• Sinônimo de REPRESSÃO.



HISTERIA

• Está intimamente ligada a má vivencia com a liberdade. Quanto mais 
reprimida/educada/civilizada mais encontraremos a histeria.

• Época Vitoriana- disciplinarização do corpo. Maior a cobrança da 
mulher= maior os sintomas de histeria. 

• IMPOTÊNCIA DE REALIZAÇÃO.



Sintomas Físicos

• dormência.

• perda de voz/rouquidão.

• perda da fala.

• cegueira. 

Sintomas Psíquicos

• falta de memória.

• falta de consciência (está sendo 
“cantado”).

• perda de percepção (não 
lembrar de espaços físicos).

HISTERIA



HISTERIA REPRESSÃO ANGÚSTIA
TODAS AS 
NEUROSES

Todas as patologias estão relacionadas. 



HISTERIA

• Como trabalhar a histeria? FALAR (SOBRE SI MESMO).

• “Na medida em que falo, saio do quadro de disciplina. Penso sobre.” 

• ANÁLISE- Falar sobre o reprimido. Expressar desejos. Permitir-se. 

• Desejos reprimidos- culpa, ansiedade, interferem na vida mental 
consciente, consomem energia psíquica mental em busca de 
liberação. 

• Histérico- “sempre cansado”. Defender-se cansa. 



O QUE É PSICANÁLISE?



O QUE É PSICANÁLISE?

• Um método (baseado nessa investigação) para o tratamento das neuroses.

• Um procedimento para investigação de processos mentais, praticamente 
inacessíveis de outra forma, especialmente vivências internas e profundas 
como pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos.

• Tem por objetivo mover (mediante a associação livre e a interpretação dos 
sonhos) os pensamentos e sentimentos reprimidos (explicados como uma 
forma de energia) através do consciente para permitir, ao sujeito, a catarse 
que provocaria a redução dos sintomas.

• Campo teórico e um método de investigação, que culminam em uma 
prática clínica dotada de técnicas específicas.



• conjunto de conhecimentos 
sistematizados sobre a estrutura e o 
funcionamento da vida psíquica, bem 
como sua repercussão na vida do sujeito.

Campo 
teórico

• interpretação de conteúdos que são 
ocultos e/ou inacessíveis às 
manifestações e ações do indivíduo em 
sua relação com o meio.

Método 
Investigativo



PSICANÁLISE

• Forma de tratamento que se utiliza de técnicas investigativas 
específicas para o tratamento daqueles que buscam seu 
autoconhecimento e/ou resoluções e entendimentos das 
perturbações que assolam a psique humana. 

• Chamamos de psicanálise o trabalho pelo qual levamos à 
consciência do doente o psíquico recalcado nele. (FREUD)



E O ANALISTA?

• O analista recebe, escuta, acolhe... não interfere, não comenta, não 
opina....deixa o outro ser honesto COM ELE MESMO.

• Faz o analisando falar SOBRE SI MESMO!

• Proporciona a LIBERDADE.

• Acolhe.

• SUPORTA com o analisando o processo.



E O ANALISTA?

• Se for para o analista falar algo, que seja para instigar o analisando a 
falar mais: provocar, perguntar,  refletir.

• Não sugestionar/conduzir ou “fechar” a reflexão. 

• REGRA FUNDAMENTAL DA PSICANÁLISE: LIVRE associação de ideias.

• Deixar o analisando falar da forma mais livre possível. 



• A psicanálise vai para além da Clínica: pintura, cinema, literatura, etc...

Surrealismo: França, década de 1920. 
Este movimento foi significativamente 
influenciado pelas teses psicanalíticas 
de Sigmund Freud, que mostram a 
importância do inconsciente na 
criatividade do ser humano.



HIPÓTESES FUNDAMENTAIS

Existência do Inconsciente

Determinismo Psíquico



Dimensão 
Dinâmica

Aspecto 
econômico

Recalque
Inconsciente para o 
consciente

Evito  o sofrimento

Envio para o 
inconsciente

CORPO TEÓRICO DA PSICANÁLISE



CORPO TEÓRICO DA PSICANÁLISE

TODO CONTEÚDO PSICANALÍTICO FALA DE:

• MOVIMENTAÇÃO, LUGAR ONDE SE DÁ “A COISA”, E O POUPAR-SE DO 
SOFRIMENTO.

• É o recalque da dinâmica que produz o inconsciente.

• Questão fundamental: Por que eu recalco desejos, sentimentos, 
lembranças e memórias?

• Tendência do ego em seu poupar – SOFRIMENTO.



• Análise: Falar/Discurso.

• O que eu falo em análise? Falo o que eu não falaria para ninguém, 
“nem para o travesseiro”. O infalível, o indizível (e é assim que nos 
aproximamos do inconsciente/desejo). 

• É isso o que tem que vir para análise!



• Novamente, análise deve oferecer: LIBERDADE. 

• LIBERDADE nasce da Confiança (pelo analista e por si mesmo). 

• CUIDADO! Analista não traz sua opinião, suas resistências e/ou suas 
fantasias. 

• Analista estabelece conexões- o que é dito no início, e o que dito 
depois.

• Indivíduo produz o inconsciente (conteúdos reprimidos e 
recalcados). Análise irá DESPRODUZIR. 



PRIMEIRA TÓPICA



INCONSCIENTE

PRÉ-CONSCIENTE

CONSCIENTE



EM RESUMO,

• CONSCIENTE: Capacidade de ter percepção dos sentimentos, 
pensamentos, lembranças e fantasias do momento.

• PRÉ-CONSCIENTE: Conteúdos que podem chegar facilmente à 
consciência.

• INCONSCIENTE: Refere-se ao material não disponível à consciência. 



CATEXIA



CATEXIA

• é a quantidade de energia psíquica que se dirige ou se liga à 
representação mental de uma pessoa ou “coisa”.

• Aquilo que é catexizado, naturalmente, são as diversas lembranças, 
pensamentos e fantasias do objeto, que compreendem o que 
chamamos suas representações mentais ou psíquicas. Quanto maior 
a catexia, mais “importante” é o objeto, psicologicamente falando, e 
vice-versa. (BRENNER) 



CATEXIA

• Quantidade de energia que destino a determinada 
representação .

• Ex. A mãe da criança é um objeto importante de seus 
impulsos, e este objeto é altamente catexizado de energia 
psíquica.



SINTOMAS



SINTOMAS 

• Conjunto de situações que prejudicam a vida do sujeito.

• Retorno do Recalcado - Efeito de um conglomerado afetivo recalcado, 
que no inconsciente, desloca-se e condensa-se, atingindo um nível 
energético que permite emergir à consciência de forma 
psicopatogênica (vem de forma doentia- em forma de sintomas).



ORIGEM 
DOS 

SINTOMAS

DESEJOS/

PULSÃO

RECALCAMENTO

REPRESSÃO

RETORNO DO 
RECALCADO

SINTOMA



ANÁLISE e SINTOMAS

• INVOCA OS CONTEÚDOS REPRIMIDOS.

• IDENTIFICA OS AFETOS.

• Ao diminuir a repressão diminui-se as defesas. 

• Livre associação- o indivíduo vai falar.. e quanto mais falar, mais ELE 
se escuta. 

• Entrar em análise é suscitar o aspecto dinâmico da psique. Colocar 
em movimento. Sair da inércia. ‘Abrir passagem” para os conteúdos 
reprimidos e recalcados. 



SINTOMAS E ANÁLISE

ANÁLISE ACENTUA O DESCONFORTO: uma vez que olho para o que 
nego.

EVITAR ANÁLISE: 

• Parte boa: não sinto mais o desconforto.

• Parte ruim: o sintoma irá aumentar.

O que o indivíduo sabe de si, pouco interessa para o analista. O que 
interessa é o que o indivíduo não sabe. E o que não sabe é que 
estrutura o sintoma. (Conteúdo Inconsciente)



RECALQUE



TIPOS DE RECALQUE

• MECANISMOS DE DEFESA – envia para o inconsciente os conteúdos 
intoleráveis. Nada mais é ofensivo para o indivíduo do que a verdade 
sobre si mesmo. Indivíduo tem uma má relação com a verdade. 

• RETORNO DO RECALCADO- Atos falhos, chistes, sonhos e 
psicopatologias.

• RECALCAMENTO ORIGINAL- O que é necessário para não ficarmos 
com todo o conteúdo na mente. É preciso o recalque de alguns 
conteúdos, para “seguir”. Se eu não recalcar, vou paralisar. 

• Indiferente do tipo de recalque, esse conteúdo vai voltar.



TRAUMA



TRAUMA

• Ruptura/Cisão.

• Impossibilidade de expressar desejos, de “AVANÇAR”.

• Alto fator psíquico.

• Estrutura-se nos primeiros anos de vida, e após, repete-se em 
diferentes outras experiências.

• TRAUMA FISÍCO x TRAUMA PSÍQUICO.



RESISTÊNCIA



RESISTÊNCIA 

•Não falar sobre.

•Porque o indivíduo resiste? Para manter a ideia que 
tem de si, intacta. Para manter as fantasias o mais 
intactas possível.

•Resistência é efeito de uma inércia. 



RESISTÊNCIA E ANÁLISE

• Se preciso for, cabe ao analista explicar o que é resistência. 

• Análise é para mudar. Análise mal conduzida: indivíduo não 
muda.

• Na análise, - SENTA E FALA “SOBRE VOCÊ”. Qualquer coisa que 
escape disso, é RESISTÊNCIA .

• Formas de resistência: falar sobre cotidiano, perguntar sobre 
vida do analista. 

• Na medida em que o analisando confia no analista, diminui a 
resistência. 



DESEJOS



DESEJOS

• Vontade x Desejo.

• Desejo é o que existe de mais individual no sujeito. 

• Desejo – condensação de muitos desejos.

• O DESEJO SEMPRE VENCE- SEJA POR BEM 
(CONSCIENTIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DELE), SEJA POR MAL 
(SINTOMAS).



O MAIOR PROBLEMA

• Desejo de ser “normal”.

• Indivíduo reprime porque tem desejo de normalidade. (NORMOSE)

• Desejos reprimidos impossibilitam o pensar/refletir.

• “Padrão de normalidade do indivíduo: do indivíduo não tem nada.”

• “X” DA QUESTÃO: Padrão normal do indivíduo – Causa de muito 
sofrimento.

• Impossibilidade de expressar os verdadeiros desejos.



DESEJO E ANÁLISE

• Analista “autoriza” o indivíduo a ser “estranho”- pode desejar o que 
realmente deseja. 

• Suspensão do juízo moral.

• ANALISTA NÃO TRATA DO SINTOMA (DIRETAMENTE)- mas sim da MÁ 
RELAÇÃO COM O DESEJO. 

• Pergunta reflexiva: E por que não?

• CUIDADO! Compromisso do analista é reduzir sintomas/diminuir 
resistências. NÃO TEM COMPROMISSO COM A NORMATIVIDADE SOCIAL.

• Através da fala temos: Reposicionamento e Diminuição do deslocamento.



PULSÃO



PULSÃO

• Noção Freudiana para desejo.

• Força, Pressão ou energia psíquica constante.

• Processos: repressão pulsional; descarga pulsional.

• Sempre tem um alvo/meta, preconiza o objeto. 

• É o querer. Todo o querer quer objeto- direto ou indireto. 

• QUER A SATISFAÇÃO.



O QUE COMPÕE A PULSÃO?

• Força ou energia psíquica constante: Uma pressão constante, que 
seria a própria essência propulsora da pulsão. 

• Um alvo, uma meta, que seria a satisfação alcançada somente com o 
cancelamento da estimulação. 

• Um objeto, que é aquilo que permite o alcance do alvo. 

• Uma fonte, que seria um estímulo corporal, uma fonte somática. Não 
importa muito a ordem ou a localização. 



PULSÃO

• As pulsões, enquanto forças dinâmicas, são compostas de 
afeto, que seria a própria intensidade da pulsão e de 
representações. 

• AFETOS- Tudo o que afeta. 

• Intensidade da Pulsão: quanto mais afeta, maior é a pulsão.

• Pulsão se apresenta através de REPRESENTAÇÕES. 



PULSÃO

• Pulsão explica Por que o indivíduo sofre do que sofre.

• Cada querer é uma pulsão parcial. 

• Eterna insatisfação humana: Nunca a coisa conquistada é a 
coisa realmente desejada. A coisa conquistada é uma 
representação da coisa desejada. 



PULSÃO

• Gratificação leva à angústia e a angústia suscita mais 
representação.

• Pulsão (querer- tenho que) x Instinto (necessito para 
sobreviver)

• Buscar satisfação nos objetos. ISSO ESTRUTURA A VIDA EM 
SOCIEDADE.



PULSÃO

• PULSÃO REGULA A VIDA. PULSÃO É VIDA. 

• É O QUE TE IMPULSIONA PARA EXISTIR. 

• COMUNICAÇÃO ENTRE O QUE EU SINTO E O QUE EU FAÇO-
DESCARGA PULSIONAL.

• TODA AÇÃO HUMANA- DESCARGA PULSIONAL

• TODA NÃO AÇÃO HUMANA- REPRESSÃO PULSIONAL



PULSÃO

• Pulsão não é você (EGO). Elas vem do inconsciente (ID). São alheias e 
não abarcam a compreensão que tem de si. 

• Indivíduo recalca para não ser atravessado por coisas que não sejam 
“ele”. MAS NA VERDADE SÃO! 

• Quando permito a pulsão, sinto uma estranheza. Sou atravessado por 
algo que não sou eu. 

• DESEJO DE ... QUERO TAL COISA...



PULSÃO E ANÁLISE

• Fazer o outro reconhecer essa existência (campo pulsional).

• Se relacionar de uma maneira melhor COM O SEU 
DESEJO= Redução do Sintoma. 



04 CAMINHOS DA PULSÃO

1. Transformar em seu contrário

• Formação Reativa (mecanismo de defesa) – Pessoas transformam o 
contrário.

• Como nos defendemos da pulsão? Mudando ela. 

• Ex. Ódio pelo filho/amor excessivo.



2.Retorno para a própria pessoa

• Narcisismo. Quando a pessoa não consegue descarregar a pulsão, ela 
volta para si. 

• Ex. terminou um relacionamento, vai para academia. Volta a energia 
para si mesmo. 

• Em excesso pode gerar quadros neuróticos.

04 CAMINHOS DA PULSÃO



3. Recalque

• Vem à consciência e mando de volta para o inconsciente.

• O conteúdo do recalcado retorna, como sintoma. Por isso que existe 
psicanálise. 

• Sociedade prega a superficialidade. 

• Superficialidade- não pensar naquilo que “te atravessa”.

• Ex. Pessoa sofre de superficialidade existencial. 

• Análise proporciona sair da superficialidade.

04 CAMINHOS DA PULSÃO



4. Sublimação (único “saudável”)

Dessexualizar a pulsão para uma atividade socialmente aceita:

• Arte.

• Ciência.

• Esporte.

Ser socialmente aceito por isso. 

04 CAMINHOS DA PULSÃO



LIBIDO



LIBIDO

• ENERGIA PSÍQUICA.

• PRAZER/SATISFAÇÃO.

• LIBIDO- totalidade do campo pulsional.

• LIBIDO FATIADA- PULSÕES. Inúmeros desejos. 

• Energia vem, destinada ao prazer (libido), e se divide em inúmeras 
pulsões/desejos, que se projeta em representações,  ETERNO 
SOFRIMENTO HUMANO. 



SEGUNDA TÓPICA 





ESTRUTURA PSÍQUICA

PRIMEIRA TÓPICA – TOPOGRÁFICA

• APRESENTADA EM 1899/1900.

• Inconsciente/ pré-consciente e 
consciente.

• Mecanismos de defesa.

SEGUNDA TÓPICA - ESTRUTURAL

• 1922/1923.

• Inconsciente, pré-consciente e 
consciente são permeados por 
uma estrutura:

• Ideia de si  - EGO

• Ideal de si - SUPEREGO

• “Uma coisa” “algo” que produz 
as pulsões. - ID



• Por que o indivíduo constitui um ideal de si? Para poupar-se das 
pulsões. Para isso, tem que seguir um modelo- IDEAL DE SI (vem dos 
primeiros cuidadores – pais).

• Na medida em que o indivíduo acredita ser quem pensa ser, mais se 
economiza do campo pulsional. Quanto mais economiza do campo 
pulsional, mais expressa sintomas. 

• Indivíduo NÃO sofre do sintoma, mas sofre do EGO e do que 
CONSTITUI ESSE EGO – Superego (rigidez da ideia).

• Recalca: O que recalco retorna em conteúdos psicogênicos. Sofro da 
ideia que tenho de mim, a partir do ideal que tenho de mim, dado 
da minha relação primitiva que tenho com o outro. 



SUPEREGO

• Ideal do eu + consciência moral + penalização para suas próprias 
questões.

• Instância crítica e julgadora. 

• Estrutura a CULPA. 

• Indivíduo se culpa – CRIA SUAS PRÓPRIAS PENALIDADES. 

• Ex. Pessoas com comportamentos destrutivos- está se culpando de 
que? SUPEREGO punindo.



SUPEREGO

• Estrutura o certo x errado – moral. 

• Desenvolve-se a partir de recompensas ou punições dos pais (ou 
figuras representativas- principalmente na primeira infância).

• Busca por PERFEIÇÃO (oposto ao prazer). 

• Sintoma: EU (EGO)

• Ou você é perfeito ou tem prazer. Quer ser feliz ou ter razão?



SUPEREGO E ANÁLISE

• Analisando entra em análise com toda a “razão do mundo”. Conta a 
história. Violenta-se ou violenta o outro. 

• Superego deve ser diminuído na análise (ao menos, olhar/refletir 
para/sobre ele). Só serve para criança na constituição do processo 
psíquico. Após, só atrapalha. Manda criança para análise e elimina 
logo a influência do superego. (Calligaris)

• Na análise, o indivíduo começa a perceber que ser perfeito só o fez 
sofrer. Começa a diminuição da influência  do superego. Sintomas vão 
diminuindo. 



ID

• Reservatório pulsional – Usina de Pulsões.

• Opera pelo princípio do prazer. 

• Só quer prazer. Não considera o “outro” nem a realidade.

• Não tem conhecimento da realidade objetiva.

• Ex. Bebê – AQUI E AGORA.

• O indivíduo nasce com!

• Para vivermos em sociedade, não podemos viver só com o id.



EGO

• Viciado em si mesmo. Quer se manter afastado o ID.

• Quer ser aceito, amado, e respeitado.

• Ego, apêndice do id para lidar com o ambiente externo. 

• Ego é necessário. O seu excesso é patológico.

• Ego é regido pelo que está fora.

• ID- regido pelo que está dentro.



EGO

3 SERVOS

• PRIMEIRO – ID – muitas pessoas servas do desejo. 

• SEGUNDO- SUPEREGO – muitas pessoas servas do ideal.

• TERCEIRO-AMBIENTE EXTERNO- mundo, sociedade, discurso.



CONFLITO PSÍQUICO



CONFLITO PSÍQUICO

• Id – eu quero agora

• SUPEREGO- Atenda as exigências

• Ego- tenta apaziguar- sofre.

• SINTOMA- Nasce desse conflito. 

• PESADELO: superego tentando punir o ID por desejar o que deseja. 

• Sonhos estranhos- má relação com o que se deseja. 

• Quanto mais perturbador o sonho, pior a relação da pessoa com o desejo.

• Analista: decompor o ideal do eu. “Afrouxamento” da rigidez egoica. 
Melhor relação possível com o Desejo. 



FINALIZANDO

• Até aqui, apresentamos alguns dos principais conceitos da 
teoria Psicanalítica. Seguiremos no próximo Módulo 
aprofundando estes elementos teóricos. 

• PARABÉNS por chegar até aqui. Agora, você já tem uma base 
teórica inicial do que constitui o processo psicanalítico!



INDICAÇÃO DE LEITURAS E 
FILMES







INDICAÇÃO DE FILMES

• Estes filmes são fundamentais para aprofundarmos os conteúdos 
trabalhados neste Módulo:

1. FREUD ALÉM DA ALMA (1963) 

2. O HOMEM DOS RATOS (1973)

3. FREUD: ANÁLISE DE UMA MENTE (1995)

4. A INVENÇÃO DA PSICANÁLISE (1997)

5. QUANDO NIETZSCHE CHOROU (2007).

6. UM MÉTODO PERIGOSO (2012)



RESENHA



ELABORAÇÃO DA RESENHA

• Chegou o momento de elaborar a resenha!

• Consiste num texto livre, com base nos conteúdos trabalhados no 
Módulo. 

• É um exercício reflexivo onde você expressa, livremente, o que mais 
chamou a atenção do Módulo em estudo.

• E como começar?

• Responda a seguinte questão:

• Com base em tudo o que foi trabalhado neste Módulo, o que mais 
chamou a atenção? Por quê?



O texto deve:

• Ser digitado.

• Letra arial, tamanho 12.

• Espaçamento entre linhas simples. 

• Texto organizado em parágrafos. 

• Não é necessário fazer uso de citações. Caso queira, é preciso destacar as 
fontes/referências, ao final do texto. 

• Finalizado, o texto deve ser salvo em word (.DOC) e enviado por e-mail 
para: escoladepsicanalisedecuritiba@gmail.com

mailto:escoladepsicanalisedecuritiba@gmail.com
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