
1 
 

O INCONSCIENTE FREUDIANO E AS TRILHAS DOS FENÔMENOS 

LACUNARES, DAS TÓPICAS E DOS MECANISMOS DE DEFESAS. 

(ESTUDOS EM FREUD III) 

 

Claúdia Franco Miranda Batista
1
 

Lisbeth Pereira Gonçalves
2
 

Maria do Socorro Ribeiro de Carvalho
3
 

Marta de Jesus Freitas
4
 

Tânia Viegas Coelho
5
 

Lázaro Tavares
6
 
 

 

RESUMO: Este artigo pretende mostrar o surgimento do Inconsciente Freudiano, 

sua natureza e função, conforme especificado na topografia metapsicológica da 

psicanálise e sua importância para a compreensão da Psique (realidade psíquica do 

indivíduo), em que o modelo topológico da mente (1ª Tópica) é apresentado, no 

qual, verifica-se que o ser humano, no entanto, não se dá conta de todo esse 

processo de geração e liberação de energia. Para explicar esse fato, Freud descreve 

três níveis de consciência. Em seguida, a 2ª Tópica é criada, como Modelo estrutural 

da personalidade (1923), onde o aparelho psíquico se organiza em três estruturas. 

ostrar que a teoria psicanalítica de Freud é composta por uma Assim, pretende m

parte empírica - a sua escuta dos fatos clínicos - e outra, especulativa - a 

metapsicologia. Todavia, a partir de Freud, o inconsciente recebe um lugar 

conceitual inédito, comportando também repercussões clínicas originais. A partir da 

2ª tópica, Freud passa a compreender fenômenos que ocorriam nos sistemas pré-

consciente e consciente como manifestações do inconsciente e conceitua tais 

fenômenos como fenômenos lacunares. Freud nos diz que o caminho do 

inconsciente está nas lacunas das manifestações conscientes. Os fenômenos 

lacunares são indicadores da verdade do inconsciente e de sua existência. 
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Antes de Freud não se falava em inconsciente. Os estudiosos da época referiam-se 

apenas à consciência, considerando esta como o ponto de divisão entre mente e o 

que não era mental (BALDWIN, 1901), pensando o inconsciente como lugar de caos, 

misticismo e ilógico sendo apenas um lugar abaixo da consciência (TAVARES, 

2019). Após os estudos freudianos passou-se a pensar em uma estrutura teórica, 

possibilitando dessa maneira, construir hipóteses que pudessem responder 

questões relacionadas à clínica (TAVARES, 2019). Considerando-o como um 

sistema psíquico capaz de exprimir os processos mentais dos bebês e dos 

primitivos, através de imagens mnêmicas, representando os instintos, algo da ordem 

do desejo, o conhecimento do aparelho psíquico proposto por Freud expõe a 

necessidade de uma escuta qualificada e, em suma, conhecimento sistematizado e 

eficaz (TAVARES, 2019).  

A divisão da mente está especificada nas tópicas de Freud, ao qual as intitula como 

primeira tópica ou “modelo topográfico” e segunda tópica ou “modelo estrutural”. 

Organizado, o aparelho psíquico ganha identidade, lugar, função e 

representatividade. A expressão tópica vem do grego “topos” que significa “lugar”, e 

assim, cada identidade proposta nos modelos, ocupa um lugar na mente, com 

funções específicas e que virtualizado, apresenta-se como “aparelho”. A partir de 

tais estudos, Freud desenvolveu a primeira tópica da psicanálise, onde o aparelho 

psíquico era visto como um lugar virtual ou demarcado com funções específicas e 

divididas em três estâncias ou classes: o inconsciente, considerado o ponto de 

entrada do aparelho psíquico, regido pelo principio do prazer; o pré-consciente, o 

filtro por onde passam os conteúdos que devem ou não ser direcionados para a 

consciência e o consciente, lugar da representação da palavra, instância regida pelo 

principio da realidade e responsável pelo contato com o mundo exterior. 

Segundo Freud, o consciente é somente uma pequena parte da mente, incluindo 

tudo aquilo de que estamos cientes num dado momento. Do ponto de vista tópico, o 

sistema percepção-consciência está situado na periferia do aparelho psíquico, 

recebendo, ao mesmo tempo, as informações do mundo exterior e as provenientes 

do interior (TAVARES, 2019). O pré-consciente foi concebido como articulado com o 

consciente e funciona como uma espécie de barreira que seleciona aquilo que pode 

ou não passar para o consciente. O pré-consciente seria uma parte do inconsciente 

que pode tornar-se consciente com relativa facilidade, ou seja, seus conteúdos são 

acessíveis, podem ser evocados e trazidos à consciência (TAVARES, 2019). O 
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sistema inconsciente designa a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Segundo 

Freud, por herança genética, existem elementos instintivos ou pulsões, acrescidos 

das respectivas energias. No inconsciente estariam os elementos instintivos não 

acessíveis à consciência. Além disso, há também material que foi excluído da 

consciência pelos processos psíquicos de censura e repressão. Esse conteúdo 

“censurado” não é permitido ser lembrado, mas não é perdido, permanecendo no 

inconsciente. Para Freud, a maior parte do aparelho psíquico é inconsciente. Ali 

estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia psíquica e 

as pulsões ou instintos (TAVARES, 2019). 

Entretanto, Freud ao aprofundar seus estudos referindo-se ao aparelho psíquico 

como um lugar, observou que tal teoria não abrangia de forma satisfatória para um 

entendimento aprofundado do aparelho psíquico, observando assim que este 

deveria ser visto e estudado como estruturas, desenvolvendo a segunda tópica, o 

modelo estrutural do aparelho psíquico, onde estas interagem entre si possibilitando 

o funcionamento do aparelho psíquico. São elas: o Id, considerado a instância 

responsável pelos instintos e impulsos; o Ego, considerada a principal instância 

psíquica e com função mediadora entre os impulsos instintivos do Id e as exigências 

do Superego, e o Superego, instância responsável pela regulação das normas e 

padrões (TAVARES, 2019). 

A partir dos estudos do Id, Ego e Superego, Freud passa a compreender fenômenos 

que ocorriam nos sistemas pré-consciente e consciente como manifestações do 

inconsciente e conceitua tais fenômenos como fenômenos lacunares, sendo a 

interpretação dos sonhos um marco na descoberta de tais fenômenos, considerando 

também os chistes, os atos falhos e os sintomas como expressões de conflitos 

psíquicos que por uma falha nos mecanismos de defesa se repetem como uma 

súplica para serem analisados e interpretados pelo analista. O inconsciente por si só 

não poderia mais ser tratado como o único local na psique, pois há vários reinos 

inconscientes, de diferentes tipos. A partir de então, o termo inconsciente foi usado 

apenas como um qualificador aplicável a processos mentais, independentemente da 

sua localização topográfica. Uma parte do EGO e SUPEREGO foram ditas 

inconscientes enquanto que os componentes da ID não podem tornar-se consciente 

sem transformações, ficando suas formas originais inconscientes (FREUD, 1920). 

Freud nos diz que o caminho do inconsciente está nas lacunas das manifestações 

conscientes. Os fenômenos lacunares são indicadores da verdade do inconsciente e 
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de sua existência e é através deles que percebemos a existência de algo para além 

da consciência, sendo através dos fenômenos lacunares que o inconsciente se 

manifesta. Lacan nomeia essas manifestações de formação do inconsciente que 

são: O Ato Falho, o Chiste, o Lapso, o Sonho e os sintomas. Para que possamos 

compreender os atos falhos é importante que haja uma compreensão sobre a noção 

de inconsciente; em seu artigo Freud (1915) ressalta que os dados da consciência 

apresentam um grande número de lacunas e que tanto as pessoas sadias ou as 

doentes, desenvolvem atos psíquicos, os quais a ciência não oferece explicações; o 

autor entende essas lacunas como lembranças encobridoras, como por exemplo, os 

atos falhos, enfatizando que eles só podem ser elucidados através do inconsciente. 

(FREUD, 1915). 

A segunda tópica não substitui a primeira, em vez disso, manteve uma relação 

dialética com esta, complicando assim o modelo como um todo. Alguns psicanalistas 

franceses consideram que as duas topografias não são meramente construções 

metapsicológicas, mas também correspondem a modos organizacionais da psique, 

diferentes maneiras de funcionamento mental poderiam, assim, ser descritas em 

termos da primeira ou segunda tópica do aparelho psíquico. Vale lembrar que o ID é 

regido pelo princípio do prazer, o Ego é regido pelo princípio da realidade e 

estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, da realidade e as “ordens” do 

Superego; e o Superego origina-se a partir da internalização das proibições, dos 

limites e da autoridade, é um depositário das normas e princípios morais do grupo 

social a que o indivíduo se vincula (FREUD, 1920).   

O ego não é uma instância que passa a existir de repente, é uma construção. O 

mesmo se forma na sequencia de identificações com objetos externos que são 

incorporados a ele sendo um mediador podendo por um lado ser considerado como 

uma diferenciação progressiva do id que leva a um contínuo aumento do controle 

sobre o resto do aparelho psíquico, portanto o ego é o polo defensivo do psiquismo 

e não é equivalente ao consciente, não se superpõe ao consciente nem se funde 

com ele. O ego tem raízes no inconsciente, os mecanismos de defesa são funções 

do ego assim como o desenvolvimento da angústia. A função do ego é mediadora, 

integradora entre as pulsões, as exigências e ameaças do superego e as demandas 

da realidade exterior. Os mecanismos de defesa do Ego são processos 

subconscientes desenvolvidos pela personalidade que possibilitam a mente 

desenvolver uma solução para conflitos, ansiedades, hostilidades, impulsos 
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agressivos, ressentimentos e frustrações não solucionados ao nível da consciência 

(SILVA, 2010). 

Posteriormente Freud ampliou o conceito de mecanismo de defesa, aplicando-o 

tanto a situações normais como patológicas nas quais um método especial de 

defesa protege o ego contra exigências instintivas. Os principais mecanismos de 

defesa são repressão, racionalização, negação, formação reativa, isolamento, 

sublimação, regressão e projeção, sendo tais mecanismos encontrados em sujeitos 

saudáveis e sua presença excessiva é, via de regra, indicação de possíveis 

sintomas neuróticos também são mecanismos inconscientes pelos quais o Ego se 

dissocia de impulsos ou afetos sentidos como perigosos para a integridade. 

Conforme Tallaferro (2001, citado por Silva (2010), ainda sobre esse assunto, cita 

que “o ego então constrói barreiras que lhe permitem rechaçar certos impulsos ou 

solucionar os conflitos originados pela oposição das exigências de cada uma das 

instâncias psíquicas”).  

Os mecanismos de defesa são utilizados pelo ego em sua luta contra os perigos 

intra-psíquicos e extra-psíquicos. Freud empregou pela primeira vez essa 

denominação em 1894 no artigo intitulado: As Neuroses De Defesas, para indicar a 

resistência do ego aos instintos. Depois substitui esse termo pela palavra repressão. 

Mas em 1926, em Inibições, Sintomas e Ansiedade, voltou a empregar a expressão 

“Mecanismos de Defesa”, que tem a vantagem de poder ser utilizada como 

denominação geral de todas as técnicas diferentes que o ego emprega em sua luta 

contra as exigências instintivas. A repressão passou a ser apenas uma das técnicas 

empregadas, vale lembrar que nas atuais traduções das obras de Freud 

coordenadas por Luiz Hannz, repressão e recalque são tratados como sinônimos, 

enquanto a escola francesa mantém suas distinções (KOTZENT, 2017).  

Vale ressaltar a importância do ego em sua análise da realidade em sua função 

normal de executar o id, assim um sentido da realidade intacto permite ao ego atuar 

eficientemente sobre o ambiente em favor do id. Constituindo um recurso valioso 

para o ego quando este se alia ao id, com o propósito de explorar o ambiente em 

busca de oportunidades de gratidão. Outro aspecto é destacável, este mesmo ego 

pode retardar e combater a descarga das energias do id em vez de promover ou 

facilitar. Isto é muitas vezes necessário ou valioso para exploração eficaz do 

ambiente, sabemos que uma demora na descarga de energia do impulso constitui 

uma parte essencial do desenvolvimento do processo secundário. Por outro lado 
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poderíamos esperar que existe entre o ego e o ambiente nunca seria bastante 

poderosa para forçar o ego a uma oposição séria ou prolongada às exigências 

instintivas do id (KOTZENT, 2017). 

Para melhor entendimento do assunto, Gevaldo Lavor Gomes (2018), em seu TCC 

intitulado “O abandono familiar em The Glass Menagerie á luz da teoria psicanalítica 

freudiana”, também usa e cita Silva, e diz que esses mecanismos de defesa serão 

identificados e explicados por Silva (2010, p. 2), de acordo com a teoria de Freud e 

sua filha Anna Freud. É importante ressaltar que Silva (2010) adotou o termo 

“negação” em vez de “anulação”, e “racionalização” no lugar de “inversão/reversão”. 

Também, esclarece-se que Anna Freud (1936) que definiu em detalhes as defesas 

do Ego em seu livro, O Ego e os Mecanismos de Defesa.  

 

1. Negação - Provavelmente é o mais simples e direto mecanismo, consiste 

simplesmente na recusa do sujeito a aceitar a existência de uma situação 

penosa demais para ser tolerada, ou seja, o indivíduo dá como inexistente um 

pensamento ou sentimento que, caso ele admitisse, causaria grande 

angústia. Este mecanismo é precessor de diversos outros mecanismos de 

defesa a projeção.  

2. Deslocamento - É o mecanismo psicológico de defesa onde a pessoa 

substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra diferente e socialmente 

mais aceita. Durante uma discussão, por exemplo, a pessoa tem um forte 

impulso em socar o outro, entretanto, acaba deslocando tal impulso para um 

copo, o qual atira no chão.  

3. Repressão – recalque - Considerado um dos mais comuns mecanismos de 

defesa do Ego, consiste em afastar uma determinada coisa do consciente, 

mantendo-a a distância – no inconsciente – manipular o conflito, impulsos em 

competição, tendências a atos que constituem uma ameaça à imagem que 

fazemos de nós mesmos, afastar-se ou recalcar a consciência um afeto, uma 

ideia ou apelo do instinto. Resumindo, é o mecanismo que consiste em 

manter afastado da consciência, alguma ideia penosa. Há dois tipos de 

repressão: a primária que é inconsciente e equivale a negação secundária e 

uma segunda que é consciente, onde o indivíduo sabe que algo está lhe 

ameaçando, mas evita de qualquer forma que tal conteúdo venha á 

consciência.  

4. Racionalização - Um dos mais comuns mecanismos planejados para 

manter o respeito próprio e evitar o sentimento de culpa. Constitui um 

mecanismo que visa a um propósito útil até o ponto que conduz à 

autoproteção e ao conforto psíquico. O sujeito cria uma justificativa falsa para 

não reconhecer a justificativa verdadeira. (SILVA, 2010) 
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Podemos acrescentar também que para apresentar uma explicação coerente, do 

ponto de vista da lógica, ou para encontrar uma justificativa do ponto de vista moral 

para atitudes, comportamentos e crenças inaceitáveis para torna-las toleráveis para 

sí mesmo. 

Continuando a citar os mecanismos de defesas de Anna Freud, conforme Silva 

(2010): 

5. Regressão - É o retorno a atitudes passadas que provaram ser seguras e 

gratificantes, e às quais a pessoa busca voltar para fugir de um presente 

angustiante. Devaneios e memórias que se tornam recorrentes, repetitivas. 

6. Formação reativa - Mecanismo pelo qual a pessoa vai expressar uma 

tendência oposta ao que estava expresso anteriormente. É um traço de 

caráter que representa o exato oposto do que seria naturalmente esperado 

pela expressão de tendências libertadas, um traço desenvolvido para manter 

a repressão destes impulsos e para negar e mascarar tendências da 

personalidade que existiram de uma forma oculta. (SILVA, 2010) 

 

Neste mecanismo o ego mobiliza uma estrutura caractereológica, a mais oposta 

possível, quanto ao risco do surgimento das pulsões libidinais ou agressivas 

recalcadas no inconsciente, então um pudor exagerado pode está opondo-se a 

tendências exibicionistas, uma bondade exagerada pode decorrer de ímpetos 

invejosos e agressivos, uma obsessão por limpeza e ordem, pode está camuflando 

uma sensação de sujeira interna. 

Prossegue Silva (2010), citando os mecanismos de defesas de Anna Freud: 

 

7. Isolamento - Mecanismo no qual o indivíduo separa a ideia do afeto pelo 

qual ela estaria unida, assim, a ideia torna-se inócuo, neutro. O afeto pode 

acabar aparecendo sem a ideia – o sujeito experimenta crises de angústia 

sem saber por que – e vice e versa. É um mecanismo comum em pacientes 

terminais onde a pessoa sabe que vai morrer, mas narra sua doença como se 

não ocorresse com ela. (SILVA, 2010) 

 

O isolamento é um mecanismo típico da neurose obsessiva, isolar um pensamento 

do outro, um comportamento do outro e separar uma ideia de seu estado afetivo 

associado para evitar um turbilhão emocional. 

Prossegue Silva (2010), citando os mecanismos de defesas de Anna Freud: 
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8. Compensação - A personalidade em suas inadequações e imperfeições 

apresenta um mecanismo de compensações a fim de tentar assegurar o 

reconhecimento de que necessita.  

9. Projeção - É um mecanismo oposto à introjeção. O sujeito vai atribuir a 

objetos externos aspectos psíquicos que lhe são próprios, mas não são 

reconhecidos como seus. Necessariamente, antes da projeção vem um 

mecanismo de negação, ou seja, é uma forma de deslocamento que se dirige 

para fora e atribui outras pessoas seus traços de caráter, atitudes, motivos e 

desejos contra os quais existem objeções e que se quer negar.  

10. Introjeção - Intimamente relacionada com a identificação, visa resolver 

alguma dificuldade emocional do indivíduo ao tomar para a própria 

personalidade certas características de outras pessoas. É o mecanismo onde 

o objeto externo se torna efetivo internamente. Uma ordem externa passa a 

fazer parte do próprio indivíduo como um valor seu. 

 

Acrescentamos a sublimação que é um mecanismo pelo qual o sujeito 

desagressiva a energia agressiva ou dessexualiza a libido, transformando em algo 

socialmente aceito. A energia perde seu caráter, aquilo que é impulso primitivo e 

inaceitável é transformado e dirigido a objetos socialmente úteis. 

Para concluir, podemos perguntar: Que defesas o ego pode oferecer contra o id? De 

forma simples e generalizando, o ego pode utilizar qualquer coisa ao seu alcance 

que lhe sirva a seus propósitos. Qualquer percepção, uma modificação na atenção, 

estímulo a outro impulso do id que a seu julgo seja mais seguro, um esforço vigoroso 

para neutralizar a energia do impulso perigoso, a formação de identificações ou o 

exercício da fantasia, separados ou combinados, enfim, todos os processos 

defensivos em qualquer momento. Sobre esse assunto Anna Freud (1936) afirma 

que “Os impulsos instintivos continuam esforçando-se por conseguir seus fins, com a 

tenacidade e energia que lhes é peculiar e efetuam incursões hostis no ego, na 

esperança de derrubarem por um ataque surpresa”.  

Dentro de suas possibilidades o ego levanta suas defesas, que acredita ser as mais 

apropriadas, designadas para garantir sua fronteira, sendo assim todos nós temos 

os mecanismos de defesa, e as defesas que utilizamos revelam muito a nosso 

respeito (KOTZENT, 2017). 

Assim, O Id, o Ego e o Superego são concepções criadas por Sigmund Freud, para 

esclarecer o funcionamento e o comportamento da mente humana. As pulsões são 

acionadas no Id, que é característica primária que procede do instinto. O Ego 
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emerge do Id, especializado em conviver com a realidade externa, e atua com ações 

de equilibrar os impulsos que trabalham no Id e Superego. O Superego opera de 

forma contrária do Id, aflora do Ego e atua com normas e princípios morais. 

Contudo, a finalidade da psicanálise "é, na verdade, fortalecer o Ego, fazê-lo mais 

independente do Superego, ampliar seu campo de percepção e expandir sua 

organização, de maneira a poder assenhorear-se de novas partes do Id" (FREUD; 

livro 22, p. 102). Em suma, a teoria psicanalítica da personalidade humana trata dos 

seus elementos que são denominados por Id, Ego e Superego. Esses componentes 

da psique trabalham entre si com a finalidade de criar comportamentos humanos.  
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