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O FUNDAMENTO DA PSICANÁLISE: CONCEPÇÕES ACERCA DO 

INCONSCIENTE 

Henrique Breviglieri1 

 

RESUMO: o presente trabalho pretende abordar o conceito de “Inconsciente” dentro de 

cinco perspectivas diferentes, respectivamente: 1) a desenvolvida pelo fundador da 

psicanálise – Sigmund Freud; 2) a do fundador da escola francesa de psicanálise – 

Jacques Lacan; 3) a de um dos componentes da corrente psicanalítica britânica, que se 

tornou independente no período das “controvérsias” da sociedade psicanalítica: Donald 

Woods Winnicott; 4) a do prolífico psicanalista nascido na índia – Wilfred Ruprecht Bion; 5) 

e a concepção da “Psicologia do Ego” ou “Ego Psychology”, desenvolvida por autores 

residentes nos Estados Unidos da América, que deram caráter pragmático à psicanálise. 

De forma sucinta, esse trabalho objetiva demonstrar ao leitor como o conceito fundamental 

da psicanálise – o Inconsciente – foi ganhando novas concepções e, paulatinamente, se 

alterando conforme a perspectiva dos autores citados. Ao lado do objetivo principal, 

caminham as propostas de criar um panorama sobre o conceito fundamental de 

Inconsciente para a psicanálise; demonstrar as diversas maneiras que os autores que 

sucederam Sigmund Freud e compuseram a história do movimento psicanalítico 

abordaram tal conceito, ajustando-o aos seus sistemas teórico-conceituais; sintetizar as 

colaborações de cada autor e escola abordados no desenvolvimento do método e da teoria 

psicanalíticas. Como metodologia de pesquisa empregada, fora adotada uma revisão 

bibliográfica, contando com fontes variadas para que os objetivos fossem alcançados. 

Concluiu-se, a partir dos dados levantados e examinados, que o conceito de Inconsciente 

não é estático. Nem mesmo Freud, em seu percurso como cientista e psicanalista atuante, 

manteve estanque a sua representação de Inconsciente. Nos sucessores aos trabalhos de 

Freud, o conceito é comportado dentro do sistema teórico maior dos autores que foram 

vislumbrados nesta análise. Foi crucial para a psicanálise, e mesmo para o seu criador, 

que ela não morresse concomitantemente ao segundo. Até mesmo Freud vislumbrava os 

novos caminhos que a teoria e o método psicanalíticos poderiam tomar, desde que 

mantivessem a fidelidade aos pilares teóricos e conceituais que o seu patrono forjou. Após 

a morte do seu pioneiro, a sociedade psicanalítica passou por grandes controvérsias, na 

maioria das vezes geradas por disputas pela fidedignidade científica ao patriarca da 

psicanálise; essas controvérsias e disputas, apesar de possuírem malefícios óbvios, 

também nutriram contribuições indeléveis para a compreensão da psique humana. As 

divergências nunca foram resolvidas e é bom que assim seja, a psicanálise é uma criação 

muito recente para encerrar o movimento dialético. As portas do Inconsciente permanecem 

abertas para que novos contribuintes se debrucem sob sua análise a partir de suas 

experiências clínicas e teorizações. 

 

Palavras-chave: Psicanálise; Inconsciente; Psicologia; Abordagens psicanalíticas. 

 

                                                           
1 Licenciando em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano – Batatais, SP. Bacharelando em Psicologia pelo Centro 
Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef), Franca, SP. 
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1. Introdução 

 psicanálise foi fundada pelo médico neurologista nascido na Morávia 

e estabelecido em Viena - Sigmund Freud (1856-1939). A curiosidade 

epistemológica de Freud em conhecer a psique humana o levou a 

confrontar, ao longo de sua trajetória, componentes obscuros, 

arcaicos e irracionais da psique humana – o levando às profundezas 

da mente do ser humano. Até então, nunca nenhum homem havia chegado à tamanha 

profundidade na compreensão da psique humana. Esse percurso trabalhoso de 

conhecimento da mente humana realizado por Freud, fez com que o médico fundasse uma 

nova ciência – atrelada a outras, como a psicologia, a medicina, a neurociência e as 

disciplinas filosóficas – a “Psicanálise”. O conceito fundamental, que permitiu que o edifício 

da psicanálise se desenvolvesse e abarcasse uma enorme compreensão psicodinâmica do 

indivíduo, foi o “Inconsciente”. Na perspectiva de Freud, mais importante do que conhecer 

aquilo que nos é acessível conscientemente, é conhecer aquilo que está para além do que 

podemos saber em um determinado estado de coisas. Esse conceito, inicialmente 

estabelecido por Freud como o sistema mais arcaico da topografia psíquica, abarcando 

desejos, instintos e fantasias que confrontam os valores morais civilizatórias das 

sociedades humanas (perspectiva que será tratada na seção 1 – “O Inconsciente em 

Sigmund Freud (1856-1939)”), foi remodelado diversas vezes desde que surgiu. Algumas 

dessas alterações ocorreram ainda quando Freud estava vivo e outras, após a morte do 

fundador da psicanálise, uma vez que essa última nunca cessou de se desenvolver e de se 

reconfigurar, em razão de incontáveis colaborações de autores que dedicaram a vida em 

dar continuidade e descontinuidade ao trabalho freudiano. 

Na segunda seção, o leitor entrará em contato com a perspectiva sobre o 

Inconsciente do fundador da escola francesa de psicanálise – Jacques Lacan (1901-1981). 

Sob grande influência dos elementos da linguística, Lacan irá postular o Inconsciente 

estruturado sob a linguagem, formulado a partir de uma “cadeia de significantes” e 

funcionando dinamicamente através de processos como a “metáfora” e a “metonímia”. 

Na sequência, a terceira seção tratará do Inconsciente na perspectiva do inglês 

Donald Woods Winnicott (1897-1971). Apesar de ser difícil encontrar uma definição precisa 

do Inconsciente na obra de Winnicott, será em sua obra “Breakdown” (1963) que 

encontraremos subsídios suficientes para desvelar as fantasias inconscientes que estão 

subjacentes ao “pavor do colapso”. 

A 
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A quinta seção abordará o mesmo conceito na obra de Wilfred Ruprecht Bion 

(1897-1979), em que encontraremos o surgimento das fantasias inconscientes a partir da 

transição de “elementos beta” para “elementos alfa”. 

Por fim, na quinta seção, não será apenas um autor que será tratado, mas 

vários que compuseram a chamada “Psicologia do Ego” ou “Ego Psychology”. Sob uma 

base pragmática, essa corrente psicanalítica, de certa forma, minimiza o papel do 

Inconsciente e maximiza o papel do Ego. O Inconsciente, para esses autores, é a fonte de 

instintos, paixões e processos irracionais que podem danificar o processo de adaptação do 

indivíduo ao seu meio civil e cultural.  

A expectativa que é depositada sob esse trabalho é a de que, após a sua 

apreciação, o leitor possa conhecer os desdobramentos do conceito de Inconsciente no 

desenvolvimento do movimento psicanalítico. 

 

1. O Inconsciente em Sigmund Freud (1856-1939) 

Como sinaliza muito bem Schultz & Schultz (2014, p.284-285) o tema 

“Inconsciente” já era tratado com considerável relevância no ambiente científico 

(“Zeitgeist”) no século XIX. O filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) em 

uma sua concepção metafísica, cosmológica e psicológica chamada de “monadologia” - 

por se tratar de entidades infinitas não relacionadas chamadas “mônadas” - postulava que 

a mente humana é formada por tais entidades psíquicas – as mônadas – de forma que 

algumas se expressavam em experiências puramente conscientes e outras se 

aproximavam de conteúdos inconscientes, portanto, haveria uma variação gradual na 

atividade das mônadas em relação à consciência e à inconsciência. O filósofo e educador 

alemão Johann Friedrich Herbart (1776-1841), aprimorou o conceito de Inconsciente de 

Leibniz, transformando-o em “limiar da consciência”. Sendo assim, haveria ideias 

compatíveis com as já instauradas na consciência e outras incompatíveis que, dessa 

maneira, seriam inibidas e tornar-se-iam inconsciente. O pai da psicofísica Fechner, muito 

aclamado por Freud, fez a constatação de que muito do que há de conteúdo psíquico está 

imerso em uma dimensão à qual o indivíduo não está cônscio, as ideias das quais ele está 

totalmente consciente é apenas “a ponta do iceberg”. Ademais, Fadiman & Frager (2004) 

apontam que alguns filósofos alemães, como Nietzsche e Schopenhauer, já tratavam da 

dimensão inconsciente da mente humana e, até mesmo, do determinismo dos impulsos 

sexuais sobre esses conteúdos inconscientes. Feita essa ressalva sobre a importância de 
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entender como a ideia de “Inconsciente” já estava presente no ambiente intelectual em que 

Freud habitou, vamos passar à concepção de Freud propriamente dita sobre tal conceito.  

De acordo com o manual de psicologia organizado por Collin et al (2012), 

intitulado como “O Livro da psicologia”, o Inconsciente para Freud:  

                                  Abrange tudo (...) e contém dentro dele os domínios do consciente de uma área 
denominada “pré-consciente”. Tudo o que é consciente – aquilo sobre o qual temos 
um saber ativo – esteve em algum momento nas profundezas do inconsciente antes 
de emergir à consciência. Entretanto, nem tudo se torna conhecimento consciente; 
muito do que é inconsciente lá permanece. Lembranças que não estão na nossa 
memória cotidiana, mas que não foram reprimidas, habitam a parte da mente 
consciente denominada por Freud de pré-consciente. Somos capazes de trazer 
essas memórias para a consciência a qualquer momento. O inconsciente funciona 
como receptáculo das ideias e memórias poderosas ou dolorosas demais, ou que 
estão em alguma forma além da capacidade de processamento da mente 
consciente. Freud acreditava que, quando certas ideias ou memórias (e as 
emoções a elas associadas) ameaçam inundar a psique, elas são retiradas da 
memória acessível pela mente consciente e armazenadas no inconsciente. 
(COLLIN et al, 2012, p.95-96). 

 

É possível observar, a partir dessa definição, uma concepção global do 

Inconsciente, como abrangedor de todo o complexo psíquico de pensamentos, emoções, 

afetos etc. Nessa mesma definição, constata-se, também, que conteúdos dolorosos, com 

forte carga afetiva ou “ameaçadores” são isolados da consciência do indivíduo, sendo 

inibidos pela “censura” e retidos no Inconsciente, processo denominado e descrito por Hall 

& Lindzey (1975, p. 64-65) como “recalque” ou “repressão”. 

Na obra de Fadiman & Frager (2002), encontramos a reformulação que Freud 

faz do conceito de “Inconsciente”. Na primeira teoria do aparelho psíquico, Freud aborda 

três instâncias psíquicas: o “Consciente”, o “Pré-consciente” e o “Inconsciente”. O 

Consciente é representado por todo o conteúdo que o indivíduo tem acesso em 

determinado momento. É uma pequena porção do aparelho psíquico e foi pouco explorado 

por Freud. O Pré-Consciente corresponde a uma parte de conteúdos, até então, 

inconscientes, mas que podem ser acessados sem grande demanda de investimento 

(catexia). O Inconsciente – instância mais explorada por Freud – corresponde à instância 

psíquica originada e estruturada sob conteúdos instintuais e pulsionais, que não são 

acessíveis à consciência, e também a conteúdos que foram reprimidos e censurados pela 

consciência por serem nocivos para ali estarem, uma vez que a subjetividade do indivíduo 

resguarda sistemas de valores criados por sua cultura que podem impedir que 

determinados conteúdos fossem aceitos dentro do código moral de tal sujeito.  

No capítulo “O Inconsciente” – Volume XIV da “Edição Standard Brasileira das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud”, em seus “artigos sobre a 
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metapsicologia”, Freud faz uma cisão entre “Consciente” e “Inconsciente” de um ponto de 

vista qualitativo (considerando uma ação ou processo mental como não estando cônscio 

ao sujeito) e de um ponto de vista topográfico, que é o que será investigado, estruturando 

a psique sobre sistemas diferentes que ele nomeia de “Ics”, “Pcs” e “Cs”, termos que se 

referem respectivamente aos sistemas: “Inconsciente”, “Pré-Consciente” e “Consciente”. A 

partir de então, ao remeter-se aos sistemas que compõem a topografia psíquica, ele passa 

a utilizar sempre essas abreviaturas para diferi-los das qualidades de estar cônscio ou não 

de determinado processo. 

Em relação à dinâmica desses sistemas, Freud apresenta que as ideias, a 

princípio localizadas no Ics, podem chegar ou não até o Pcs através de um processo que 

ele chamou de “censura”. De forma diferente do que se poderia imaginar, as ideias – como 

função de representações objetais – surgem primeiro no Ics e a censura é o que 

determinará se ela poderá ou não ser acessada pelo Pcs e, mediante nova etapa, pelo Cs. 

Freud também levanta a hipótese de existir emoções, sentimentos ou afetos localizados no 

sistema Ics, entretanto, ele descarta a possibilidade de um processo emocional estar 

totalmente nesse sistema, uma vez que o sujeito percebe (de maneira consciente) tal 

emoção, porém, ele não descarta a possibilidade de que a ideia ou representação dessa 

emoção possa estar no Ics. Quanto ao afeto, proveniente das pulsões, parece que a 

vontade/desejo que impele o indivíduo pode tornar-se parte do Cs, mas a origem é 

totalmente localizada no Ics. 

É importante ressaltar que, ao expressar o termo ideias (conscientes ou 

inconscientes), Freud utiliza o termo “representação”, concordando com filósofos como 

Kant, Schopenhauer e Brentano, de que o ser humano nunca se apropria mentalmente do 

objeto em si – dentro de todas as suas “qualidades primárias” (utilizando um termo de John 

Locke) – mas sim, de uma representação que ele faz desse objeto com a interferência da 

sua subjetividade. Portanto, em tal artigo, Freud deixa claro que os conteúdos que 

permeiam o sistema inconsciente não são objetos do mundo objetivo, mas sim 

representações desses objetos do mundo subjetivo do indivíduo. 

 Além do mais, o Inconsciente, sendo o sistema mais arcaico do aparato 

psíquico humano, abrange todas as fantasias, protofantasias, pulsões, desejos e resíduos 

instintuais do ser humano – por isso é o eixo central de todo o complexo teórico da 

psicanálise.  
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2. O Inconsciente em Jacques Lacan (1901-1981) 

Para compreender a estrutura e o funcionamento do Inconsciente, Jacques 

Lacan fez constantes diálogos com a linguística, em especial com os linguistas Roman 

Jakobson da “Escola de Praga” e Saussure no seu “Curso de Linguística Geral”. Os 

conceitos de “metáfora” e “metonímia” substituíram as noções freudianas de 

“condensação” e “deslocamento”, além da “cadeia de significantes” substituir a 

“representação ideacional” e ter estruturado o Inconsciente Lacaniano.  

Nesse momento, é importante fazer uma referência ao “Curso de Linguística 

Geral de Saussure” (2006), pois é através dele que compreendemos os termos 

“significante” e “significado”. Para Saussure, a língua é um “sistema de signos”. Os signos 

possuem dois componentes: o “significante” e o “significado”. O significante é a estrutura 

acústica da palavra, enquanto o significado é o conceito ou a representação mental que o 

sujeito tem sobre ela. 

Roman Jakobson utilizou os conceitos de metáfora e metonímia para 

representar os mecanismos inconscientes freudianos de condensação e deslocamento. 

Entretanto, seu desenvolvimento ocorreu apenas na análise do discurso, revelando 

investigações somente no campo da semântica. Lacan articulou esses conceitos com o 

discurso analítico do sujeito que representa suas expressões inconscientes. Dessa 

maneira, os conteúdos inconscientes latentes do sujeito seriam transformados através da 

metáfora e da metonímia, associados à “cadeia de significantes” ou “rede de significantes”. 

Lacan elabora os conceitos de metáfora como um processo de seleção vertical em que 

significantes são substituídos por outros em seu discurso em um determinado momento 

estático, enquanto na metonímia as palavras se combinam em uma cadeia de eventos 

sucessivos. Além de substituir o deslocamento e a condensação por metáfora e 

metonímia, respectivamente, Lacan postula que as “representações ideacionais 

freudianas” repreendidas são representadas pelos significantes – como veremos a seguir.  

O Sujeito lacaniano emerge a partir de um advento inconsciente denominado 

“castração”. Esse evento ocorre quando o primeiro significante – o desejo pela mãe – é 

deslocado pela interdição da “metáfora paterna” ou “O Nome do Pai”. O primeiro 

significante da criança é representante imaginário do falo que ela deseja ter para a sua 

mãe, entretanto, a castração da figura paterna faz com que esse significante seja reprimido 

e, a partir dessa substituição, o sujeito se estrutura como Sujeito Desejante. Porém, esse 

desejo, para Lacan, é o desejo da falta ou desejo do objeto perdido, deslocado no discurso 



 
 

PAIDEIA – Revista de Sociologia e Filosofia do Colégio Estadual do Paraná 
Nº 11 – Ago/Set 2018 – ISSN 2595-265X 

 
 

21 
 

por outras cadeias de significantes. A “metáfora paterna” é o representante da lei, da 

norma, da sociedade, do contato simbólico que o sujeito tem com a estrutura social. Esse 

desejo primordial perdido pelo sujeito que sofreu repressão é simbolizado pela linguagem, 

ele se transforma simbolicamente através dos mecanismos metafóricos e metonímicos. O 

Inconsciente, portanto, se estrutura sob uma cadeia de significantes e sua dinâmica se dá 

através de processos linguísticos como a metáfora e a metonímia. A relação entre 

significante e significado (S/s), porém, é uma relação independente, uma vez que o 

significado pode ser constantemente alterado pelo sujeito – mudando o significante de 

sentido. Esse descompasso se revela no discurso do Sujeito, fazendo emergir o seu 

conteúdo inconsciente latente através de revelações metafóricas e metonímicas.   

Concluindo, para Lacan, o Inconsciente está estruturado sob uma linguagem 

(LACAN, 2008), em uma sequência de signos, que englobam uma cadeia de significantes 

e uma função semiótica de significados. Sua dinâmica se dá por processos metafóricos 

(substituição de significantes em tempo estático) e metonímicos (combinação de 

significantes em uma sucessão de eventos). Os sonhos e os sintomas também se 

estruturam sobre a linguagem, uma vez que os sonhos revelam signos e imagens que são 

substituídos através das figuras de linguagem (metáfora e metonímia), e os sintomas a 

metáfora do objeto perdido (lembremo-nos da “castração” inicial na situação edípica). 

Dessa maneira, os processos metafóricos substituem os significantes do sintoma, 

representando a ausência do objeto perdido. Além do mais, os sintomas fazem emergir 

processos inconscientes, se manifestando como fobias, ansiedade, obsessão etc. Tendo o 

Inconsciente estruturado sob uma linguagem, e os fenômenos linguísticos como a 

metáfora, a metonímia e os signos como reguladores do inconsciente, o discurso do 

Sujeito torna-se fundamental no processo analítico, pois é somente através dele que se 

pode ter acesso direto à estrutura e à dinâmica do Inconsciente. 

                                  O discurso analítico é crucial como via de acesso ao inconsciente do Sujeito. A 
interpretação dos sonhos e dos sintomas somente acontece na experiência 
analítica através do discurso do analisando. O discurso analítico constitui uma 

possibilidade de acesso ao posicionamento do Sujeito desejante (OLIVEIRA, 2012, 

P. 117). 
 

 

3. O Inconsciente em Donald Woods Winnicott (1897-1971) 

Antes de passar à discussão acerca da concepção de Inconsciente em 

Winnicott, é importante ressaltarmos a parte mais importante de sua obra: o 

desenvolvimento primitivo do ser humano e a sua relação com a díade mãe-bebê.  
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Para Winnicott, o desenvolvimento primitivo se dá em três etapas (ZIMERMAN, 

1999, p.58): 1) “Integração e personalização” – nessa etapa, a criança encontra-se em 

completa dependência da mãe, tendo de passar pelo processo de “personalização” que 

Winnicott apud Zimermam (1999, p.58) define como “o sentimento de que a pessoa habita 

o seu próprio corpo”. 2) “Adaptação à realidade” – com o auxílio materno, a criança deve 

passar de um universo totalmente subjetivo para uma adaptação à realidade objetiva. Vale 

ressaltar o papel dos “objetos transicionais” e do “espaço transicional” para a ocorrência 

desse processo (ZIMERMAN, 1999, p. 58). 3) “Crueldade primitiva” – nessa fase do 

desenvolvimento, a criança desenvolve um significativo sentimento de autoagressão e de 

sentimentos destrutivos em relação à mãe. Winnicott enfatiza o papel da mãe em 

“sobreviver” a esses ataques, considerando-os de forma positiva. Segundo Zimerman 

(1999, p.58) a mãe tem função de “ego auxiliar” até que a criança desenvolva suas 

funções.  

De acordo com Fadiman & Frager (2004), mais importante do que as pulsões 

agressivas e sexuais, Winnicott considera a construção de um sentido de ser, a criação do 

“self”. Inicialmente, na díade, a criança pode encontrar um ambiente bom, harmonioso e 

amoroso, permitindo a ela sentir continuidade na sua existência, porém, se a criança 

encontra um ambiente ruim, com uma mãe que o retém, a criança pode se frustrar e 

possuir rupturas na sua realidade primária. Winnicott formulou o conceito de “Mãe 

suficientemente boa” para descrever a maneira indicada de ser e de proceder da mãe. 

Para tal realização, a mãe deve oferecer um ambiente seguro e que permita a criança 

desenvolver seu sentido de ser, no entanto, uma “mãe perfeita” manteria a criança em 

dependência, não permitindo que ela desenvolvesse seu self pleno e integral. Por essas 

razões, assim como o terapeuta, a mãe deve ser suficientemente boa, mas não perfeita. 

Além do mais, os autores também sinalizam que a criança possui um sentimento de 

onipotência que, quando desrespeitado, ela pode tomar os atributos e desejos da mãe 

como seus, criando um “falso self”. 

Falando-se propriamente do Inconsciente, Ferraro (2009, p.123) mostra-nos que 

a concepção de Winnicott sobre esse conceito é muito divergente de outros autores. O 

medo do fracasso das defesas do ego – assumindo a probabilidade de um possível 

“colapso” – integra as experiências passadas, buscando nelas detalhes pertinentes e 

projeta esse terrível temor no futuro.  
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                                  Em outras palavras, o paciente tem que continuar procurando o detalhe do passado 
que ainda não foi experienciado, e esta busca assume a forma de uma procura 
deste detalhe no futuro (Winnicott, 1963/1994, p. 73 apud Ferraro, 2009, p.123). 

 

Sendo assim, o temor de tal colapso das defesas do ego ainda não 

amadurecido, integrando detalhes de experiências passadas e projeções futuras, 

constituem o Inconsciente para Winnicott.  

                                  Porém, não se trata exatamente do inconsciente reprimido na neurose, nem do 
inconsciente da formulação freudiana inicial bastante ligada ao funcionamento 
neurofisiológico. Não corrobora também a idéia de Jung sobre o inconsciente 
coletivo que integra todas as experiências primitivas e representações simbólicas 
que habitam cavernas subterrâneas do psiquismo individual, que são herdadas e 
constituem a mitologia do mundo. Neste caso, a noção de inconsciente diz da 
integração do ego que não é capaz de abranger algo que permanece externo e 
ameaçador (FERRARO, 2009, p.123). 

 

Deste modo, na opinião de Winnicott, no espaço de temor de um colapso da 

estrutura psíquica, de uma potencial falha completa das defesas do ego, emergem as 

fantasias componentes do Inconsciente.  

 

4. O Inconsciente em Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) 

As colaborações de Bion à psicanálise, segundo Zimerman (1999, p.60) podem 

ser categorizadas em quatro décadas diferentes: 1) a década de 1940, em que ele se 

dedicou aos seus experimentos com grupos; 2) a década de 1950 que, em contato com os 

postulados de Melanie Klein sobre os mecanismos psicóticos, se interessou por pacientes 

em estados psicóticos; 3) a década de 1960, em que ele aprofundou os estudos anteriores 

e teve um período prolífico de expansão científica; 4) a década de 1970, que é considerada 

sua fase mística. Dentre as inúmeras contribuições, cabe destacar os “modelos” propostos 

por Bion ou a simplificação em “elementos da psicanálise”, a saber: 1) interação 

permanente entre posição esquizo-paranóide e depressiva; 2) identificação projetiva na 

relação “continente” – “conteúdo”; 3) “vínculos” de amor, ódio e conhecimento; 4) 

“transformações”; 5) relação entre “ideia” e “razão”; 6) “dor psíquica”. (ZIMERMAN, 1999, 

p.60). 

Para Bion, o bebê é tomado por experiências primitivas que chamou de 

“elementos beta”. Esses elementos iniciais não se distinguem na fronteira do somático e do 

psíquico, pois ainda não ganharam uma representação mental. Às representações mentais 

que essas vivências primeiras ganham Bion deu o nome de “elementos Alfa”. É a partir 

desse movimento de transição de experiências emocionais e somáticas não representadas 
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(Beta) para as representações mentais dessas experiências, conquistando seu atributo de 

poder ser idealizado/representado que surge, para Bion, as fantasias inconscientes 

(BARROS, 2009). 

                                         Para que estes elementos Beta se transformem em elementos Alfa é preciso que 
ganhem uma representação mental. É esta representação mental que constitui o 
núcleo das fantasias inconscientes que passam a atuar como uma espécie de polo 
imantador de vivências emocionais, ou para usar uma linguagem mais 
contemporânea, tornam-se estruturas enquadrantes. Assim, o somático transforma-
se em psíquico quando ganha uma representação mental inconsciente. Estas 
estruturas atuam como formas atribuidoras de significação à experiência emocional 
(BARROS, 2009).  

 

5. O Inconsciente na “psicologia do ego” (ego psychology) – Rapaport, Gil, 

Loewenstein, Alexander, Mahler e Hartman 

No período de dominação do partido nazista alemão sob boa parte do 

continente europeu, muitos autores em diversas áreas do conhecimento tiveram que 

imigrar para diversas localidades para além do continente europeu. Alguns psicanalistas, 

como Rapaport, Kris, Loewenstein, Alexander, Hartman etc, não ficaram imunes ao 

deslocamento populacional desse período e estabeleceram residência nos Estados Unidos 

da América. (ZIMERMAN, 1999, p.50). Esses autores, sob a ótica da “segunda tópica do 

aparelho psíquico” – Id, Ego, Superego – acabaram por desenvolver uma nova escola de 

psicanálise: a “Psicologia Psicanalítica do Ego” ou “Ego Psychology” (RAPAPORT, 1962, 

p. 42 apud AGUIAR & BARATTO, 2007, p.309). Apesar de manter a fidelidade a primeira e 

única psicanálise – a psicanálise de S. Freud – esses autores alteraram os rumos de tal 

ciência no ambiente em que se afirmaram. 

                                         Sob os auspícios dessa nova escola, influente desde a morte de Freud e 
hegemônica por décadas, a psicanálise surge integrando múltiplas facetas, 
passando a se ordenar em torno de novos objetivos terapêuticos, novos métodos 
de investigação dos processos psíquicos – o empírico no sentido positivista –, 
novos conceitos, novas táticas e técnicas. (AGUIAR & BARATTO, 2007, p.309) 

 

Em função dos objetivos desse presente trabalho, um desses conceitos 

“inovados” pela Ego Psychology será tratado com especial atenção: o Inconsciente. 

Vejamos o que Aguiar & Baratto, 2007 nos diz a respeito desse conceito na concepção dos 

“psicanalistas do Ego”: 

                                         Os teóricos da psicologia do ego, ao minimizarem os efeitos da descoberta 
freudiana, retrocederam a noções originadas na filosofia racionalista clássica, 
(re)colocando em cena a noção de inconsciente concebido como o lado obscuro e 
irracional das paixões da alma. Para os teóricos do ego, abriga-se, sob a 
denominação de inconsciente, toda sorte de comportamentos e de motivações 
postos à margem do “controle racional do ego” (HARTMANN, 1969, p. 22 apud 
AGUIAR & BARATTO, 2007, p.310). (...) O inconsciente é descrito como 
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desordenado, caótico, causa de comportamentos anti-sociais, figurando como 
fundamento dos comportamentos desajustados, posto que sede dos “impulsos 
instintuais irracionais” (HARTMANN, 1969, p. 49 apud AGUIAR & BARATTO, 2007, 
p.310). 

 

Portanto, dentro da perspectiva de “adaptação” do sujeito às demandas 

ambientais – função desempenhada pelo Ego – o Inconsciente seria o componente 

irracional da estrutura psíquica, causando desajustamento por abrigar os processos 

passionais e instituais do ser humano. Ainda segundo Aguiar & Baratto (2007), a Ego 

Psychology, de certa forma, “minimiza” o conceito fundamental de Inconsciente da 

Psicanálise Freudiana, dando supremacia ao Ego, como um regulador de toda a conduta 

humana – o “órgão executivo central” da psique humana, respondendo às tarefas de 

ajustamento e adaptação do indivíduo ao meio, além de ser fonte de todo o conhecimento 

humano.  

O “pragmatismo” da Ego Psychology consiste em uma concepção elaborada por 

Hartmann de que o principal objetivo da psique do indivíduo é a adaptação. Dessa 

maneira, o Ego deveria estar “fortificado” para se sobrepor aos impulsos instintuais do Id, 

garantindo o máximo de ajustamento do indivíduo ao seu meio.  

                                         Nesta escola, por definição, o ego é o arcabouço de “aparatos” e “funções” bem 
definidas, cuja missão básica é “domesticar” e “subjugar” os impulsos do id, 
colocando-se como senhor soberano da “personalidade total”. Expressão máxima 
de sua tendência de auto-regulação, tendência que “corresponde ao que 
habitualmente denominamos de função sintética do ego, ou como prefiro denominá-
la, sua função organizadora, ela equilibra os sistemas psíquicos entre si e regula as 
relações entre o indivíduo e seu ambiente” (HARTMANN, 1969, p. 85 apud AGUIAR 
& BARATTO, 2007, p. 314). 

 

O Id representa tudo aquilo que é biológico e instintual, é constituído por pulsões 

e forças inconscientes totalmente irracionais e que desequilibram e desregulam o 

indivíduo, prejudicando seu ajustamento. No pólo oposto, o Ego é o representante social 

regulador desses impulsos instintuais do Id, tornando-se o órgão executivo que opera na 

otimização da adaptação do indivíduo ao meio, inibindo, assim, tudo o que é instintual e 

irracional na composição psíquica do indivíduo, não permitindo que esses componentes 

instintuais aflijam o sujeito em sua adaptação. Dentro dessa compreensão, há uma atitude 

negativa perante o Inconsciente, pois ele se torna fonte de processos problemáticos, 

disfuncionais e contra-adaptativos, uma vez que corresponde àquilo que é mais primitivo 

ou instintual do indivíduo, estando em contrassenso com as normas e princípios que regem 

o Contrato Social ao qual o indivíduo aderiu e, dessa maneira, tornou-se civilizado. O 

Inconsciente, assim como o Id, são resquícios do caráter “selvagem” biológico do Homem 
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que, educado e civilizado, deve se adaptar às exigências socioculturais de seus grupos 

sociais. Dessa maneira, o objetivo da terapia na perspectiva da Ego Psychology é tornar o 

Ego soberano diante dos impulsos inconscientes – instintuais e irracionais – não 

permitindo o desajuste do indivíduo dentro do ambiente cultural em que habita.  

A Ego Psychology, em todo o seu pragmatismo, gerou inúmeras críticas contra 

si mesma. No primeiro aspecto, há um desvio do que é a psicanálise em sentido estrito 

para Freud. A psicanálise não pretende que o indivíduo se ajuste aos “princípios de 

realidade social”, mas sim que ele confronte esses princípios com seu próprio desejo. 

Opostamente ao que propõe a Ego Psychology, a psicanálise surge como uma perspectiva 

sobre fatores e processos reprimidos (desejo, pulsão, instinto) em um sujeito 

demasiadamente “domesticado” pela civilização. Por fim, a Ego Psychology propõe 

“brevidade” no tratamento psicanalítico, sendo que para Freud: “[...] na verdade a pergunta 

relativa à duração provável do tratamento é quase irrespondível” (FREUD, 1980/1913, p. 

169-170 apud AGUIAR & BARATTO, 2007, p.317). Além do mais, o tratamento 

psicanalítico para a Ego Psychology teria um “foco”, entretanto, novamente com uma 

resposta de Freud: “Finalmente desenvolveu-se a técnica hoje utilizada, na qual o analista 

abandona a tentativa de colocar em foco um momento ou problema específico” (FREUD, 

1980/1914b, p. 193 apud AGUIAR & BARATTO, 2007, p.317). Sendo assim, a psicanálise, 

da forma como foi criada por Freud, não propõe educação civil e ajustamento do indivíduo 

(talvez até o oposto disso) e, a priori, é impossível saber o tempo de duração de um 

processo analítico, assim como o seu objetivo.  

Apesar das críticas aqui levantadas, a Ego Psychology teve importante papel no 

desenvolvimento e na difusão da psicanálise, além de trazer uma perspectiva que, apesar 

de ser em muitos pontos conflitante com a de Freud, é inovadora e pode ser positiva se 

considerarmos as concepções filosóficas subjacentes de seus criadores.  

 

6. Considerações finais 

Concluiu-se, a partir dos dados levantados e examinados, que o conceito de 

Inconsciente não é estático. Nem mesmo Freud, em seu percurso como cientista e 

psicanalista atuante, manteve estanque a sua representação de Inconsciente. Nos 

sucessores aos trabalhos de Freud, o conceito é comportado dentro sistema teórico maior 

dos autores que foram vislumbrados nesta análise.  
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Foi crucial para a psicanálise, e mesmo para o seu criador, que ela não 

morresse concomitantemente à morte do segundo. Até mesmo Freud vislumbrava os 

novos caminhos que a teoria e o método psicanalíticos poderiam tomar, desde que 

mantivessem a fidelidade aos pilares teóricos e conceituais que o seu patrono forjou. Após 

a morte do seu pioneiro, a sociedade psicanalítica passou por grandes controvérsias, na 

maioria das vezes geradas por disputas pela fidedignidade científica ao patriarca da 

psicanálise; essas controvérsias e disputas, apesar de possuírem malefícios óbvios, 

também nutriram contribuições indeléveis para a compreensão da psique humana. As 

divergências nunca foram resolvidas e é bom que assim seja, a psicanálise é uma criação 

muito recente para encerrar o movimento dialético. As portas do Inconsciente permanecem 

abertas para que novos contribuintes se debrucem sob sua análise a partir de suas 

experiências clínicas e teorizações. 
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