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1856        1939

o Médico Vienense 

o Comparado com Karl 

Marx

o Fundador da 

Psicanálise 



o 1900 - A Primeira Teoria sobre estrutura

do Aparelho Psíquico

Dividindo – se em fases de

desenvolvimento sexual: Fase Oral, Fase

Anal, Fase Fálica, Latência e Fase Genital.

No decorrer dessas fases, ocorrem outros

processos como o que Freud denominou

Complexo de Édipo.

o 1920 á 1923 - A Segunda Teoria sobre o

Aparelho Psíquico

Freud remodela a teoria do aparelho

psíquico e introduz os conceitos de id, ego

e superego referindo-se aos três sistemas

de personalidade.



o Profissional competente e

comprometido;

o O trabalho de ensinar e o

trabalho de aprender são

possíveis graças á relação

travada entre professor e

alunos;

o Deve-se haver intercâmbio

emocional entre eles;

o A autoridade Pedagógica;





o A sedução e a autoridade pedagógica se constituem

em só tempo e está calcada na:

IDENTICAÇÃO - que é o processo inconsciente por

meio do qual, tomando aos pais como modelos de ser

humano, a criança introjeta características psíquicas

dele.

o Para que essa sedução se sobreponha ao trabalho

intelectual, duas operações psicológicas inconscientes

são necessárias: a TRANSFERÊNCIA – referida aos

afetos da relação passada que o aluno deposita no

professor; e a CONTRATRANSFERÊNCIA – referia á

reação do professor aos afetos transferênciais de que é

depositário.



 Processo psicológico
inconsciente em que o
sujeito infantil se
constitui tomando outra
pessoa por modelo,
implica a mais primitiva
forma de laço emocional.
Instala-se antes da
relação de objeto
propriamente dita, ou
seja, antes da relação da
diferenciação do ego a
partir do Id, momento
em que o objeto passa a
ser situado como
independente.





o Por que Complexo de 
ÉDIPO?

o A mãe é o objeto de 
desejo do menino e o 
pai é o rival que impede 
seu acesso.

o Complexo de Electra: 
O objeto de desejo é o 
pai e a mãe é a rival que 
impede seu acesso. 







Força primária

que nos leva a

atitude.

Atitude essa

ligada á

necessidade

de prazer. É o

único que

nasce

conosco.

É você,sempre

escravizado

por um ou por

outro. Ora

você atende

seus desejos e

impulsos (Id),

ora você

aceita as

limitações

sociais

(Superego).

É formado

culturalmente,

através da

vivência e do

aprendizado;

você não

nasce com

ele.





Operação psicológica

inconsciente por meio do qual os

referidos afetos da relação

original são trazidos para a

relação atual, seja namorado,

professor ou amigos. Essa

relação fundadora determina o

modo como o sujeito se coloca

nas novas relações.

Reimprimindo-se como um

clichê, os protótipos originários

que vêm á cena podem ser em

seguida remodelados , conforme

permitam as circunstâncias

exteriores.



È entendida pela teoria psicanalítica

como conceito limítrofe, entre o

somático e o psíquico. A fonte pulsional

provém das imperiosas necessidades

corporais que, provocando tensão,

enviam ao psiquismo sinais que se

transformam em representação.

Determinantes do curso de vida erótica

humana, no final de uma evolução

aleatória e complexa, as pulsões sexuais

se organizam sob o primado da

genitalidade que aparece na puberdade –

segunda eflorescência da sexualidade.



Freud explica que, as pulsões se compõem de

uma fonte, que é a zona do corpo (boca, anus e genitália)

de onde aparece ou brota a pulsão.



Refere-se á reação psicológica inconsciente aos afetos

transferências . Aqueles que dela é alvo passou por um

processo de constituição psicossexual análogo ao daquele

que o inclui na serie psíquica primariamente estabelecida.



Que a relação aluno-professor segundo Freud pode

passar por vários obstáculos, que vem tanto do

desenvolvimento do aparelho psíquico do aluno,

quanto do profissional saber identificar e ser

comprometido o suficiente para “driblar” as

dificuldades que apareceram no âmbito escolar. 

Para assim realizar o seu trabalho com êxito e

cumprir a sua principal missão ENSINAR.
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