
A descoberta do 
inconsciente 
Sigmund Freud 



Quem foi Freud? 

• Médico austríaco, especialista em Neurologia e criador da 
psicanálise. Estudou medicina na Universidade de Viena. 
Permaneceu como estudante de medicina durante oito anos, 
três a mais que o habitual. 

 

• Nascimento: 6/maio/1856 

 

• Morte: 23/setembro/1939. Vítima de um câncer de boca e 
mandíbula. 



O que ele fez antes da criação da 
psicanálise? 
• 1882: começa a trabalhar como cirurgião no hospital de Viena. 

• 1885: estabelece-se como conferencista da Universidade de 
Viena. 

• 1884-1887: faz pesquisas com cocaína. Defendeu o uso dessa 
droga durante pouco tempo, pois percebeu as suas 
propriedades viciantes e destrutivas. 

• 1885: Vai para Paris estudar e trabalhar com Charcort. 



Hipnose - Charcot 

• Segundo Charcot, era possível aliviar sintomas 

histéricos com sugestão hipnótica. Freud percebeu que 

na histeria os pacientes exibem sintomas que são 

anatomicamente inviáveis. Por exemplo na "anestesia 

de luva" uma pessoa não terá nenhuma sensibilidade na 

mão, mas terá sensações normais no pulso e no braço.  

 



O que é histeria? 

Segundo a Psicanálise é uma neurose complexa caracterizada pela 
instabilidade emocional. Os conflitos interiores manifestam-se em 
sintomas físicos, como por exemplo, paralisia, cegueira, surdez, etc. 
Pessoas histéricas frequentemente perdem o autocontrole devido a 
um pânico extremo. 

 

O termo tem origem no termo 
médico grego hysterikos, que se 
referia a uma suposta condição 
médica peculiar a mulheres, 
causada por perturbações no 
útero, hystera em grego. O 
termo histeria foi utilizado por 
Hipócrates, que pensava que a 
causa da histeria fosse um 
movimento irregular de sangue 
do útero para o cérebro. 

 



Autor: André Brouillet, 1887, Descrição da imagem: Professor Jean-Martin Charcot 
lecionando em Salpêtrière em Paris, França; mostra aos seus estudantes uma mulher  
("Blanche" (Marie) Wittman) em transe ou hipnotisada.. 



• Charcot, considerando a competência de Freud deu-lhe 

permissão para traduzir seus escritos para o alemão 

quando Freud voltasse a Viena. 

• Com a cooperação do eminente médico Breuer, Freud 

explora a dinâmica da histeria. Inicialmente utiliza a 

hipnose como recurso terapêutico. 

 

Histeria – Hipnose – Freud 



Traumas– Freud 

 Os sintomas dos pacientes histéricos baseiam-se em 

cenas do passado que Ihes causaram grande impressão 

mas foram esquecidas (traumas); a terapêutica, nisto 

apoiada, consistia em fazê-Ios lembrar e reproduzir 

essas estado de hipnose (catarse). (Livro 6, p.17, ed. 

Brás.). 



Abandono da hipnose e o início de 
um novo método. 
 

Freud abandona a 

hipnose, encorajando 

seus pacientes a falarem 

livremente e relatarem o 

que pensassem - 

"associação livre". 

 

Em 1896, Freud usa 

pela primeira vez o 

termo “psicanálise” para 

descrever seus métodos.  

 



A Interpretação dos Sonhos 

Obra publicada por Freud em 1899. Nela está presente uma forma 
inovadora para os mecanismos psicológicos dos sonhos. O livro 
postula a ideia de um inconsciente e desenvolve um método para 
acessá-lo. 

Para Freud, os sonhos são 
projeções do inconsciente, são 
exteriorizações da vontade e do 
desejo humano. Pra ele, o sonho 
apenas remete aos desejos e 
revela atitudes do passado e 
não projeção para o futuro. É 
satisfação de desejos reprimidos 
no nosso inconsciente. 



Sonhos - Freud 

• Condensação 

• O conteúdo manifesto é menor do quer o conteúdo latente. O 
contrário nunca acontece. Pode ocorrer de diferentes formas. 
Com o ocultamento de alguns acontecimentos do sonho latente, 
permitindo alguns fragmentos do conteúdo latente no sonho 
manifesto ou combinando vários elementos do conteúdo latente 
num único elemento do conteúdo manifesto. 

 

• O que é conteúdo manisfesto? 

• O que é conteúdo latente? 

 



Sonhos - Deslocamentos 

• O processo de deslocamento de intensidade psíquica é resultado da ação de 
uma força psíquica que atuará em dois sentidos: retirando a intensidade de 
elementos que possuem alto valor psíquico e criando, a partir de elementos 
com baixo valor psíquico, novos valores que vão penetrar no conteúdo dos 
sonhos. Juntamente com o processo de condensação, o deslocamento é um 
dos fatores dominantes que determinam a diferenciação entre o 
pensamento dos sonhos e o conteúdo dos sonhos. No livro, Freud, ao 
analisar um de seus sonhos, o "sonho da monografia de botânica", oferece 
um exemplo desse processo: "o ponto central do sonho era, evidentemente, 
o elemento "botânica", ao passo que os pensamentos do sonho concerniam 
às complicações e conflitos que surgem entre colegas por sua obrigações 
profissionais, e ainda à acusação de que eu tinha o hábito de fazer 
sacrifícios demais em prol de meus passatempos". O elemento "botânica", 
por si só, não ocupava um lugar central nos pensamentos dos sonhos 
(possuía baixo valor psíquico), mas foi sobredeterminado (repetido uma 
série de vezes), fazendo com que adquirisse novo valor, podendo remeter 
ao central dos pensamentos dos sonhos: atuou como uma "ponte" que uniu 
o conteúdo dos sonhos a seus pensamentos. 



Exemplo de deslocamento 

• No filme Valsa com Bashir, um dos personagens tem sonhos 
recorrentes com cachorros que rosnam, latem  e correm numa 
rua. O tema central não são os cachorros correndo numa rua, 
mas sim, o que eles representam, aquilo a que eles remetem. 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=2fGmQd3AOSo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2fGmQd3AOSo


Resumo 

A Psicanálise é um método de tratamento psíquico e de investigação 
do inconsciente desenvolvido por Sigmund Freud (1856-1939).  

 

Freud iniciou seu trabalho usando o hipnotismo com o objetivo de 
fazer com que as pacientes reproduzissem as situações traumáticas 
que estavam na origem de seus sintomas. 

 

Posteriormente, descobriu que os pacientes não precisavam ser 
hipnotizados e que a recordação por meio da sugestão (associação 
livre) e a interpretação dos sonhos, era um método mais eficaz para 
eliminar, alterar ou diminuir os sintomas da doença psíquica. 

 



Pensamento de Freud 

O sucesso de Freud pode ser visto não só pelo interesse e 

debate que a psicanálise tem nos dias atuais, mas 

principalmente por suas ideias que se tornaram parte da cultura 

ocidental. 

 



Freud: conceitos centrais 
a) Consciente, pré-consciente e inconsciente 

 

Consciente: Inclui tudo o que estamos cientes num dado 

momento; 

  

Pré-consciente.: É uma parte do inconsciente que pode 

tornar-se consciente com facilidade; são as porções 

acessíveis da memória. 

  

Inconsciente.: Nele concentram-se elementos instintivos, 

que não são acessíveis à consciência. Aí, estão as fontes 

de energia psíquica e pulsões ou instintos.  

 





Freud: conceitos centrais 

b) Pulsões ou instintos: São pressões que dirigem o 
organismo  para  determinados fins. De acordo com 
Freud, os aspectos físicos dos instintos correspondem às 
necessidades e os aspectos mentais que podem ser 
denominados de desejos. Eles são as forças propulsoras 
que incitamos pessoas à ação. 

 

Recalque: Recalque, também conhecido como repressão, 
é quando a pessoa reprimi um desejo ou um impulso. 
Define o ato de reprimir, conter, deter, impedir e punir um 
indivíduo. Pode se transformar em uma patologia, como a 
histeria. É quando a pessoa tem qualquer desejo ou 
impulso que julga ser incorreto ou que traga muito 
desconforto e ela inconscientemente põe isso de lado, 
desaloja, tira do consciente e "esconde" no inconsciente. 
Isso é o recalque, uma pessoa recalcada é alguém que 
realiza isso. 

 



Freud: conceitos centrais 

Compulsões: São comportamentos ou atos mentais repetitivos também 
chamados de rituais ou compulsões, como lavar as mãos, contar, repetir 
gestos ou frases, que o paciente executa geralmente em resposta a 
obsessões, com a finalidade de reduzir o desconforto ou apreensão que 
as acompanha, ou para prevenir desastres que imagina possam ocorrer, 
ou mesmo em virtude de regras autoimpostas, que devem ser seguidas 
rigidamente. 

Os rituais geralmente não possuem conexão realística direta com o que 
desejam prevenir ou neutralizar e são claramente excessivos. Podem ser 
observáveis ou encobertos (atos mentais como contar, repetir um 
número).  

As compulsões mais comuns são as de lavagem das mãos ou do corpo; 
verificação ou controle; repetições de ordem, arranjo, simetria, 
sequência ou alinhamento; colecionamento ou armazenagem de      
objetos; tocas, etc. Existem ainda compulsões mentais como repetir 
palavras, frases, números, orações; fazer contagens ou listas; marcar 
datas, etc.  

 



Freud: conceitos centrais 

c) Id, ego e superego. 

 

 



Freud: conceitos centrais 

c) Id, ego e superego. 
 

Ego (em alemão ich, "eu") designa na teoria psicanalítica uma das três 
estruturas do modelo triádico do aparelho psíquico. O ego desenvolve-
se a partir do Id com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam 
eficientes, ou seja, levando em conta o mundo externo: é o chamado 
princípio da realidade. É esse princípio que introduz a razão, o 
planejamento e a espera no comportamento humano. A satisfação das 
pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita 
satisfazê-las com um máximo de prazer e um mínimo de 
consequências negativas. 
A principal função do Ego é buscar uma harmonização inicialmente 
entre os desejos do Id e a realidade e, posteriormente, entre esses e 
as exigências do superego. 
O Ego não é completamente consciente, os mecanismos de defesa 
fazem parte de um nível inconsciente. 
  

 



Freud: conceitos centrais 
O superego (über-ich) divide-se em dois subsistemas: o ego ideal, que dita o 
bem a ser procurado; e a consciência moral (al. Gewissen), que determina o 
mal a ser evitado. 
O superego tem três objetivos: inibir (através de punição ou sentimento de 
culpa) qualquer impulso contrário às regras e ideais por ele ditados 
(consciência moral); forçar o ego a se comportar de maneira moral (mesmo 
que irracional); e conduzir o indivíduo à perfeição - em gestos, pensamentos 
e palavras (ego ideal). 
O superego forma-se após o ego, durante o esforço da criança de introjetar 
os valores recebidos dos pais e da sociedade a fim de receber amor e 
afeição. Ele pode funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o 
indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos; 
outra característica sua é o pensamento dualista (tudo ou nada, certo ou 
errado, sem meio-termo). 
Costuma dizer-se que "o superego é o herdeiro do complexo de Édipo", uma 
vez que é nesse ponto que se dá a primeira censura ou corte através do tabu 
do incesto. Os psicopatas têm um id dominante e um superego muito 
reduzido, o que lhes tolhe o remorso, sobressaindo a falta de consciência 
moral. 
O superego nem sempre é consciente, muitos valores e ideais podem ser 
despercebidos pelo eu consciente. 

 



Freud: conceitos centrais 

Id (em alemão es, "ele, isso") seria a fonte da energia psíquica 
(libido). É formado pelas pulsões - instintos, impulsos orgânicos 
e desejos inconscientes. Funciona segundo o princípio do prazer 
(al. Lustprinzip), ou seja, busca sempre o que produz prazer e 
evita o que é aversivo. 

O id não faz planos, não espera, busca uma solução imediata 
para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibição. 
Ele não tem contato com a realidade, e uma satisfação na 
fantasia pode ter o mesmo efeito de atingir o objetivo através 
de uma ação concreta. O id desconhece juízo, lógica, valores, 
ética ou moral, sendo exigente, impulsivo, cego, irracional, 
antissocial, egoísta e dirigido ao prazer. 

De acordo com os autores, o id seria completamente 
inconsciente. 

 



Freud: conceitos centrais 

• Modos de investigar/analisar o inconsciente: 

 

• Sonhos 

 

• Atos Falhos 

 

• Associação livre 

 

• Negação automática 


