


• SURGIMENTO:  

• Século XIX, ascensão capitalismo, urbanização 

 

• DIFICULDADES: 

• 1)A complexidade 

• 2)Metodologia 

• 3)Matematização 

• 4) A subjetividade 

• 5)Determinismo 



PSICANÁLISE 



SIGMUND FREUD (1856 – 1939) 

• Médico, neurologista, nascido em Viena na 

Áustria. 

• Primeiro caso junto com seu colega Charcot 

na França, Anna O. (Bertha Papenheim), 

histeria. 

• Cura pela fala, ou catártica. 

 



 Freud parte da hipótese do inconsciente para construir sua metodologia. 
 
 
 Ou seja, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representado na nossa 
conduta, bem como ocultos que podem ser interpretados, o inconsciente.  
 
 
 
 Para ele os processos psíquicos inconscientes são denominados por forças 

libidinais, conhecida como libido, tendências sexuais, essa libido não se reduz à 
genitalidade, mas sim um conceito mais amplo que abrange toda forma de 
gratificação ou busca de prazer. No inconsciente estariam os elementos 
instintivos não acessíveis à consciência.  

 
 
 
 



Lá em 1923, através do livro "O Ego e o Id", Freud expôs uma divisão 
da mente humana em três partes, sendo elas:  
 
O EGO: Ou conhecido como Eu, que é o mecanismo de interação 

com a realidade objetiva e que busca satisfazer as necessidades do 
ID. 

 
ID: É nossos impulsos, nossos desejos, nossas vontades 

inconscientes, em geral para busca do prazer e preservação da vida. 
 
O SUPEREGO: Que se assemelha com uma consciência moral. A 

parte que contra-age ao ID, representa os pensamentos morais e 
éticos internalizados. 

 
 



 
 
 

Então, a Mente é nada mais que apenas um processo, uma engrenagem, que 
funciona e rege a vida do indivíduo. Freud é muito claro ao falar que se existem o 
Id, Ego e o Superego é porque só o existem porque melhor explicam os processos 

inconscientes para a obtenção de prazer.  
 
 

Todos eles atuam juntos, são um único organismo psíquico que, quando dissecado, 
é possível dividi-lo para um melhor compreendimento da dinâmica que é inerente 

a ele.  
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