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ABORDAGENS TEÓRICAS

PSICANÁLISE

NOÇÕES PSICANALÍTICAS BÁSICAS

A palavra psicanálise é utilizada para designar tanto uma teoria do funcionamento mental, quanto 
um método de investigação dos processos mentais inconscientes ou ainda um método de 
tratamento para transtornos emocionais (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 21).

Como teoria do funcionamento mental, a psicanálise baseia-se em dois postulados fundamentais: 
o determinismo psíquico, ou princípio da causalidade, e a existência do inconsciente. 

Determinismo psíquico (princípio da causalidade) – sustenta que todos os acontecimentos da 
vida mental são determinados, produzidos ou, ao menos, influenciados por eventos anteriores do 
desenvolvimento, tanto os que ocorreram imediatamente antes quanto aqueles que foram vividos 
no início do desenvolvimento (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 22).

Existência do inconsciente – estabelece que nossa vida mental é predominantemente 
inconsciente, ou seja, o estado mental consciente corresponde ao que Freud sugeriu ser apenas 
a ponta de um iceberg. 

Não temos acesso direto ao inconsciente, mas apenas aos seus derivados, como os sonhos, os atos 
falhos, os sintomas e as várias manifestações emocionais e comportamentais que se expressam 
na transferência (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 22).

SIGMUND FREUD 

ESTRUTURA DA MENTE

A metapsicologia freudiana faz referência ao funcionamento psíquico mediante três pontos de 
vista: econômico, tópico e dinâmico.

Freud empregou o termo aparelho para definir uma organização psíquica dividida em sistemas, 
ou instâncias psíquicas, com funções específicas, que estão interligadas entre si, ocupando certo 
lugar na mente. 
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Freud formulou primeiramente a primeira tópica, conhecida como Teoria Topográfica, e 
posteriormente apresentou a segunda tópica, conhecida como Teoria Estrutural ou Dinâmica. 

Na primeira tópica, Freud propôs que a mente é constituída por três sistemas: o consciente (Cs), o 
pré-consciente (Pcs) e o inconsciente (Ics), cada qual com seu tipo de processo e sua energia de 
investimento, sendo que cada sistema exerce funções diferentes. Esta é a Teoria Topográfica. O 
modelo tópico designa um “modelo de lugares”. 

Freud procurou uma explicação para a forma de operar do inconsciente, propondo uma 
estrutura particular. Ele estava preocupado em estudar o que levava à formação dos sintomas 
psicossomáticos (principalmente a histeria), por isso apenas os conceitos de inconsciente, pré-
consciente e consciente eram suficientes. 

Propôs então um modelo estrutural da personalidade, e formulou explicações a partir das 
interrelações entre três estruturas: id, ego e superego.

Assim, na segunda tópica, Freud estabeleceu a clássica concepção do aparelho psíquico, conhecido 
como “modelo estrutural” ou “dinâmico”, tendo em vista que a palavra “estrutura” significa um 
conjunto de elementos que têm funções específicas, porém que interagem permanentemente e 
se influenciam reciprocamente.

Do ponto de vista econômico, a psicanálise considera a energia psíquica sob um ângulo 
quantitativo, dedicando-se ao estudo sobre como a energia circula, como ela é investida e se 
reparte entre as diferentes instâncias, os diferentes objetos ou as diferentes representações.

A noção de “aparelho psíquico”, como um conjunto articulado de lugares – virtuais – surge mais 
claramente na obra de Freud no capítulo 7 do clássico livro “A interpretação dos sonhos” de 1900. 

Freud empregou a palavra “aparelho” para caracterizar uma organização psíquica dividida em 
sistemas, ou instâncias psíquicas, com funções específicas para cada uma delas, que estão 
interligadas entre si, ocupando certo lugar na mente.

Os sistemas consciente e pré-consciente interagem em todos os momentos, pois aquilo que é 
consciente num determinado momento, quando a atenção é desviada, passa ao sistema pré-
consciente, cujas informações armazenadas, apenas com um esforço para lembrar, passa ao 
sistema consciente. Já o sistema inconsciente não permite que as informações sejam lembradas, 
há uma energia barrando-as. Esta é a Teoria Topográfica.

O sistema consciente tem a função de receber informações oriundas das excitações provenientes 
do exterior e do interior, que ficam registradas qualitativamente de acordo com o prazer e/ou, 
desprazer que elas causam, porém ele não retém esses registros e representações como depósito 
ou arquivo deles. 

A maior parte das funções perceptivo - cognitivas - motoras do ego – como as de percepção, 
pensamento, juízo crítico, evocação, antecipação, atividade motora, etc., processam-se no sistema 
consciente, embora esse funcione intimamente conjugado com o sistema inconsciente.
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O sistema pré-consciente foi concebido como articulado com o consciente e, tal como sugere no 
“Projeto para uma psicologia científica” (1895), onde aparece esboçado com o nome de “barreira 
de contato”, funciona como uma espécie de peneira que seleciona aquilo que pode, ou não, passar 
para o consciente.

O sistema inconsciente designa a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Por herança genética, 
existem pulsões, acrescidas das respectivas energias e “protofantasias”, como Freud denominava 
as possíveis “fantasias primitivas, primárias ou originais”. 

Não é possível abordar diretamente o inconsciente, sendo este conhecido somente por suas 
formações: atos falhos, sonhos, chistes e sintomas.

Freud procurou uma explicação para a forma de operar do inconsciente, propondo uma estrutura 
particular. Na primeira teoria tópica do aparelho psíquico recorre à imagem do iceberg em que o 
consciente corresponde à parte visível, e o inconsciente corresponde à parte não visível, ou seja, 
a parte submersa do iceberg. 

Ele estava preocupado em estudar o que levava à formação dos sintomas psicossomáticos 
(principalmente a histeria), por isso apenas os conceitos de inconsciente, pré-consciente e 
consciente eram suficientes. 

Em 1923, com “O Id e o Ego”, Freud realiza uma revisão no modo de abordagem do aparelho 
psíquico, propondo então um modelo estrutural da personalidade – segunda tópica –, e formulou 
explicações a partir das inter-relações entre três estruturas: 

ACERTE O ALVO: 

Na segunda teoria tópica, o inconsciente passa a ser uma qualidade atribuída 
às instâncias psíquicas, de modo que o Id é totalmente inconsciente e o Ego 
e Superego possuem partes conscientes e inconscientes. 

   ID (ISSO) – polo pulsional da personalidade; 

   EGO (EU) – se situa como representante dos interesses da totalidade da pessoa e é investido 
de libido narcísica; 

   SUPEREGO (SUPEREU) – julga e critica, é constituído por interiorização das exigências e das 
interdições parentais. 

Segundo Freud, o id é a parte instintiva de nossa natureza, representa os processos primitivos 
do pensamento e constitui o reservatório das pulsões; dessa forma, toda energia envolvida na 
atividade humana seria advinda do id. 
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Inicialmente, considerou que todas essas pulsões seriam ou de origem sexual, ou que atuariam 
no sentido de autopreservação. Posteriormente, introduziu o conceito das pulsões de morte, 
que atuariam no sentido contrário ao das pulsões de agregação e preservação da vida. O id é 
responsável pelas demandas mais primitivas e perversas.

O ego atua como um mediador dentro da estrutura da personalidade humana, alternando 
nossas necessidades primitivas e nossas crenças éticas e morais. E a instância na qual se inclui 
a consciência. Um eu saudável proporciona a habilidade para adaptar-se à realidade e interagir 
com o mundo exterior de uma maneira que seja cômoda para o id e o superego.

O superego, a parte que contra age ao id, representa os pensamentos morais e éticos da 
sociedade que são internalizados pelo indivíduo. O superego se desenvolve mais ou menos na 
época em que a criança resolve o complexo de Édipo e começa a se identificar com os pais e suas 
expectativas e exigências.

DINÂMICA DA PERSONALIDADE

Freud considerava que a personalidade já estava bem formada no final do quinto ano de vida e que 
o desenvolvimento ulterior era essencialmente a elaboração dessa estrutura básica. Conforme a 
psicanálise freudiana, a personalidade se desenvolve em resposta a quatro fontes importantes de 
tensão: 

1.  Processos de crescimento fisiológico; 

2.  Frustrações; 

3.  Conflitos; 

4.  Ameaças.

Como uma consequência direta do aumento das tensões provenientes dessas fontes, o indivíduo é 
forçado a aprender novas formas de reduzir a tensão. Essa aprendizagem seria o desenvolvimento 
da personalidade.

SEXUALIDADE E LIBIDO

   Libido: é uma fonte original de energia afetiva que mobiliza o organismo na perseguição de 
seus objetivos.

   A libido sofre progressivas organizações durante o desenvolvimento, em torno de zonas eró-
genas corporais.

   Uma fase de desenvolvimento e uma organização da libido em torno de uma zona erógena, 
criando uma fantasia básica e um tipo de relação de objeto.
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   A libido é uma energia voltada para a obtenção de prazer.

   É uma energia sexual no sentido de que toda busca por afeto ou prazer é erótica ou sexual

   Há uma tendência natural para o desenvolvimento sucessivo das fases.

   Caso surja uma angústia muito forte num dado momento da evolução, como resultado do 
temor de se ligar a um objeto, cria-se um ponto de fixação.

   A fixação é um momento no processo evolutivo onde paramos, por não poder satisfazer um 
desejo.

   O ego se torna mais frágil.

   Se a angústia for muito forte, ocorre a regressão.

   A neurose e definida por Freud como um infantilismo psíquico.

MECANISMOS DE DEFESA

Os mecanismos de defesa são os diversos tipos de processos psíquicos, cuja finalidade consiste 
em afastar um evento gerador de angústia da percepção consciente. Os mecanismos de defesa 
são funções do Ego e, por definição, inconscientes.

Os mecanismos de defesa podem ser considerados eficazes, quando conseguem eliminar o fato 
rejeitado; ou ineficazes, quando nunca o eliminam, perpetuando assim as ações defensivas do 
indivíduo. Se a defesa foi eficaz, raramente haverá uma neurose de muita importância a ser tratada.

Entretanto, quando uma defesa é caracterizada pela necessidade permanente de comportamentos 
substitutivos para evitar que o objeto verdadeiro do instinto apareça, ela não é uma defesa eficaz, 
pois necessita de ação permanente do indivíduo mais em busca de um autoconvencimento do 
que do convencimento da própria sociedade, e esse comportamento é um padrão neurótico que 
deve ser tratado.

Repressão – É a operação psíquica que pretende impedir que pensamentos dolorosos ou perigosos 
cheguem à consciência. Busca fazer desaparecer da consciência impulsos ameaçadores, 
sentimentos, desejos, ou seja, ideias desagradáveis ou inoportunas. É o principal mecanismo de 
defesa, do qual se derivam os demais. Um acontecimento que por algum motivo envergonha uma 
pessoa pode ser completamente esquecido e se tornar não evocável.

Negação – É a tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba o Ego. Os adultos 
têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são, de fato, do jeito que são, ou 
que na verdade nunca aconteceram. Este voo de fantasia pode tomar várias formas, algumas das 
quais parecem absurdas ao observador objetivo. 
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A notável capacidade de lembrar-se incorretamente de fatos é a forma de negação encontrada 
com maior frequência na prática psicoterápica. O paciente recorda-se de um acontecimento de 
forma vivida, depois, mais tarde, pode lembrar-se do incidente de maneira diferente e, de súbito, 
dar-se conta de que a primeira versão era uma construção defensiva.

Projeção – O ato de atribuir a outra pessoa, animal ou objeto as qualidades, sentimentos ou 
intenções que se originam em si próprio, é denominado projeção. Manifesta-se quando o Ego não 
aceita reconhecer um impulso inaceitável do Id e o atribui a outra pessoa. É um mecanismo de 
defesa através do qual os aspectos da personalidade de um indivíduo são deslocados de dentro 
deste para o meio externo. 

Quando nos sentimos maus, ou quando vivenciamos um evento doloroso e de nossa 
responsabilidade, tendemos a projetá-lo no mundo externo, o qual a nosso ver assumirá as 
características daquilo que não podemos ver em nós. A ameaça é tratada como se fosse uma 
força externa. 

A pessoa em Projeção pode, então, lidar com sentimentos reais, mas sem admitir ou estar 
consciente do fato de que a ideia ou comportamento temido é dela mesma. O extremo do 
funcionamento por mecanismos projetivos é a paranoia, pois a pessoa passa a ver todo mundo 
como perseguidor.

Formação Reativa – Caracteriza-se por uma atitude ou um hábito psicológico com sentido 
oposto ao desejo recalcado. Esse mecanismo substitui comportamentos e sentimentos que são 
diretamente opostos ao desejo real. Trata-se de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do 
verdadeiro desejo. 

Como outros mecanismos de defesa, as formações reativas são desenvolvidas, em primeiro lugar, 
na infância. As crianças, assim como incontáveis adultos, tornam-se conscientes da excitação 
sexual que não pode ser satisfeita, evocam consequentemente forças psíquicas opostas, a fim de 
suprimirem efetivamente este desprazer. 

Para essa supressão elas costumam construir barreiras mentais contrárias ao verdadeiro 
sentimento sexual, como, por exemplo, a repugnância, a vergonha e a moralidade. 

Não só a ideia original é reprimida, mas qualquer vergonha ou autorreprovação que poderiam surgir, 
ao admitir tais pensamentos em si próprios, também são excluídas da consciência. Infelizmente, 
os efeitos colaterais da Formação Reativa podem prejudicar os relacionamentos sociais. 

As principais características reveladoras de Formação Reativa são seu excesso, sua rigidez e sua 
extravagância. O impulso, sendo negado, tem que ser cada vez mais ocultado.

Deslocamento – É o processo psíquico através do qual o todo é representado por uma parte ou 
vice-versa. Também pode ser uma ideia representada por outra, que, emocionalmente, esteja 
associada a ela. 

Esse mecanismo não tem qualquer compromisso com a lógica. É muito corrente nos sonhos, 
onde uma coisa representa outra. Também se manifesta na Transferência, fazendo com que o 
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indivíduo apresente sentimentos em relação a uma pessoa que, na verdade, lhe representa outra 
do seu passado. 

A importância, o interesse, a intensidade de uma representação são suscetíveis de se destacar 
desta para passar a outras representações originariamente pouco intensas, ligadas à primeira por 
uma cadeia associativa. 

Esse fenômeno, particularmente visível na análise do sonho, encontra-se na formação dos 
sintomas psiconeuróticos e, de um modo geral, em todas as formações do inconsciente. 

A teoria psicanalítica do deslocamento apela para a hipótese econômica de uma energia de 
investimento suscetível de se desligar das representações e de deslizar por caminhos associativos. 
O “livre” deslocamento desta energia é uma das principais características do modo como o 
processo primário rege o funcionamento do sistema inconsciente.

Racionalização – É uma forma de substituir por boas razões uma determinada conduta que exija 
explicações, de um modo geral, da parte de quem a adota. É um processo pelo qual o sujeito 
procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de 
vista moral, para uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento, etc., cujos motivos verdadeiros 
não percebe. A racionalização é uma das maneiras que o ego encontra para aceitar as pressões 
do superego.

Fala-se mais especialmente da racionalização de um sintoma, de uma compulsão defensiva, 
de uma formação reativa. A racionalização intervém também no delírio, resultando numa 
sistematização mais ou menos acentuada. 

Como exemplos, encontraremos racionalizações de sintomas, neuróticos ou perversos 
(comportamento homossexual masculino explicado pela superioridade intelectual e estética do 
homem) ou compulsões defensivas (ritual alimentar explicado por preocupações de higiene). A 
racionalização é um mecanismo típico do neurótico obsessivo.

MELANIE KLEIN

A psicanalista austríaca Melanie Klein (1882 – 1960) é reconhecidamente destacada por estabelecer 
as bases e desenvolver a técnica da análise de crianças. 

Melanie Klein foi pioneira na análise de crianças com idades entre 18 e 36 meses de vida através do 
método do brincar, destacando-se como a primeira de uma corrente psicanalítica contemporânea 
que enfatiza a existência de relações de objeto precoces como fundadoras do desenvolvimento 
psíquico e da personalidade.

O trabalho desenvolvido por Klein com crianças possibilitou a abertura do campo de trabalho 
psicanalítico para intervenções junto a outros públicos, antes vistos como inacessíveis à análise, 
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tais como pacientes com transtorno borderline, autistas e psicóticos. 

Suas formulações teóricas e orientações clínicas possibilitaram também o desenvolvimento de 
um novo estilo de trabalho para o atendimento de pacientes neuróticos adultos. 

Os trabalhos de Melanie Klein, a partir da análise de crianças, permitiram o acesso ao 
desenvolvimento da personalidade desde os anos iniciais de vida. 

Klein observou que crianças aos dois anos e meio já manifestam ansiedades e fantasias edípicas, 
bem como verificou que as tendências pré-genitais e genitais parecem fazer parte das ansiedades 
edipianas desde as idades iniciais. 

A análise de crianças permitiu verificar a emergência do superego muito mais cedo do que 
proposto pela teoria psicanalítica clássica e demonstrou possuir características orais, uretrais e 
anais bastante selvagens. 

Klein observou que as crianças tendem a ver o mundo em branco e preto – ou bom, ou mau. 
Aprofundando sua análise desses pacientes, notou que quanto maior era essa divisão entre bom 
e mau na fantasia da criança, mais complexa era a psicopatologia envolvida.

Para Klein desde o início da vida a criança já dispõe de um ego rudimentar que, através da rejeição 
do desprazer (projeção) e assimilação do prazer (introjeção), procura manter o “princípio da 
constância”.

Segundo Freud, a mente trabalha no sentido de reduzir qualquer tensão proveniente 
do acúmulo de "energia" psíquica. Neste sentido, o princípio da constância se 
refere à tendência do aparelho psíquico a manter o nível de excitação o mais baixo 
possível, ou ao menos, constante. Esta constância é conseguida através da descarga 
energética ou da evitação daquilo que pode aumentar a quantidade de excitação.

Em psicanálise considera-se que para cada fase do desenvolvimento, um objeto é elegido como 
alvo da libido. Na fase oral é o seio, na fase anal o ânus, na fase fálica a uretra, e na fase genital a 
relação se dá entre pessoas totais.

Considerando que nos primeiros estágios da vida predominam os desejos e necessidades orais, 
o seio materno se configura como o primeiro objeto parcial capaz de satisfazer tais desejos e 
necessidades.

Melanie Klein destacou a relevância dos estágios pré-genitais e das relações de objeto parcial no 
desenvolvimento tanto do Complexo de Édipo quanto do superego. Conforme o modelo Kleiniano, 
o superego precede o complexo de Édipo e promove seu desenvolvimento. 
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A pressão das ansiedades produzidas a partir das fantasias de figuras internalizadas leva a criança 
a uma relação edipiana com os pais reais (Segal, 1975). 

Veremos a seguir os principais conceitos atinentes a esta abordagem os quais costumam ser 
exigidos nos certames.

O PAPEL DA FANTASIA NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE

Conforme definido por Susan Isaacs (Segal, 1975), a fantasia pode ser considerada como o 
representante psíquico ou o correlato mental dos instintos. 

O modelo Kleiniano propõe que um instinto não pode ser representado de outra forma senão por 
uma ideia e as ideias que representam os instintos seriam as fantasias primitivas originais.

O ego, a partir do nascimento, é impulsionado pelos instintos e pela ansiedade a formar relações de 
objeto na fantasia e na realidade. A fantasia inconsciente e as experiências reais são mutuamente 
influenciadas, sendo a fantasia um constante acompanhamento das experiências reais em 
constante interação. 

Segundo Melanie Klein, a relação primitiva com o seio da mãe e as fantasias sobre seu corpo 
desempenham papel significativo no desenvolvimento do Complexo de Édipo, tanto do menino 
quanto da menina. Quanto mais nova a criança, mais está sob a influência de fantasias onipotentes. 

As crianças pequenas, incitadas pela ansiedade, estão constantemente tentando dividir seus 
objetos e seus sentimentos, e tentando reter sentimentos bons e introjetar objetos bons, ao passo 
que expelem objetos maus e projetam sentimentos maus. 

SEIO BOM E SEIO MAL

O pressuposto inicial da teoria Kleiniana é a existência de um mundo interno, formado a partir 
das percepções do mundo externo, realçado com as ansiedades do mundo interno. Com isso os 
objetos, pessoas e situações adquirem uma tonalidade especial. 

O seio materno, primeiro objeto de relação da criança com o mundo externo, tanto é vivenciado 
como seio bom, quando alimenta, quanto é percebido como seio mau, quando não amamenta na 
hora em que a criança deseja. 

Ela percebe o seio como “bom” porque o amamenta e como “mau” porque se ausenta. Sendo 
impossível satisfazer a todos os desejos da criança, ela possui os dois registros desse seio, um 
bom e um mau. 

Segundo Klein, a defesa básica é a clivagem, o seio é o objeto primordial e será dividido em seio 
bom e seio mau, ou num bom objeto que o bebê possui e num mau objeto que está ausente; como 
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a mãe nunca está sempre presente na vida do bebê para amamentá-lo, ela se torna ausente e o 
bebê com isso inaugura o processo de clivagem em sua subjetividade. 

O bebê experimenta gratidão quando é satisfeito física ou emocionalmente. Esta gratidão é a 
manifestação mais precoce do instinto de vida e a base do amor e da generosidade. A libido é 
investida em objetos como o seio. O seio gratificante é então introjetado como a base para um 
sentimento do Self como bom. 

A projeção do objeto interno bom sobre objetos recém-experimentados é a base da confiança, o 
que permite a aprendizagem e o acúmulo de conhecimento.

Klein distingue dois momentos no primeiro ano de vida do bebê (fase oral de Freud):

I. Posição esquizo-paranoide (até os 6 meses) - O bebê relaciona-se de forma parcial com 
o objeto. Esta posição caracteriza-se pela cisão ou clivagem do objeto internalizado pelo 
bebê.

II. Posição depressiva (de 6 meses até 1 ano de idade) – com a superação da posição 
anterior, o bebê passa a reconhecer a mãe como um objeto total (bom e mau).

A terminologia "posição" atende ao pressuposto de que estas fases não são algo a ser superado 
e solucionado, mas que podem ser reativadas e o indivíduo oscila de uma posição para a outra 
durante toda a sua vida. 

POSIÇÃO ESQUIZOPARANOIDE

A posição esquizoparanoide é a primeira fase do desenvolvimento e ocorre desde o nascimento 
até os seis meses de idade. Klein utiliza o termo “posição” ao invés de “estágio”, pois considera que 
este termo evidencia o ponto de vista da criança sobre suas relações de objeto. 

Conforme Melanie Klein, desde o nascimento, já existe um ego primitivo capaz de experimentar 
ansiedade, de utilizar mecanismos de defesa e de estabelecer relações de objeto primitivas na 
fantasia e na realidade. 

No início, o ego primitivo é vastamente desorganizado, embora possua desde o começo uma 
tendência à integração.

O ego imaturo do bebê é exposto, desde o nascimento, à ansiedade provocada pela polaridade 
inata dos instintos de vida e de morte, assim como é imediatamente exposto ao impacto da 
realidade externa, que tanto produz a ansiedade. 

Nos primeiros meses de vida o bebê encontra-se em estado de simbiose com a mãe, acreditando 
que o seio que o alimenta é parte de si mesmo. 

A primeira relação de objeto do bebê ocorre com o seio amado e odiado – seio bom ou seio mau. 
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A partir do momento em que a criança vivencia a frustração decorrente da ausência da mãe, 
ocorre a experiência de angústia, desconfiança, medo e o contato com os impulsos agressivos 
inatos do psiquismo, levando ao desenvolvimento da ansiedade persecutória (posição paranoica).

Na fantasia da criança, o ódio e a destrutividade direcionados ao “seio mau” vão se voltar contra 
a mãe em busca de vingança. Esse medo de vingança é chamado de ansiedade persecutória. O 
conjunto de ansiedade persecutória e suas respectivas defesas é chamado na teoria Kleiniana de 
“posição esquizoparanoide”. 

Em alguns casos, sob o impacto do instinto de morte e de ansiedade insuportável, a tendência à 
integração é afastada e ocorre uma desintegração defensiva. 

Quando confrontado com a ansiedade produzida pelo instinto de morte, o ego se divide e projeta 
a parte que contem o instinto de morte para o objeto externo original – o seio. 

Segundo Klein, o processo de clivagem do objeto (splitting) constitui a defesa mais primitiva 
contra a ansiedade. Essa cisão do objeto resulta também em uma clivagem do eu do bebê (eu 
bom e eu mau).

Nesse período, com o objetivo de superar a ansiedade persecutória, o bebê desenvolve um 
processo esquizoide (splitting) em que se relaciona com o seu primeiro objeto (seio da mãe) como 
sendo objetos diferentes - "seio bom" e "seio mau".

A criança projeta a libido no "seio bom", num objeto ideal, a fim de manter com ele uma relação 
necessária à preservação da vida e livra-se da angústia oriunda dos impulsos destruidores através 
da projeção no "seio mau". Este mecanismo permite que o objeto mau seja internalizado como 
sendo diferente do objeto bom.

Deste modo, o seio, que é sentido como contendo grande parte do instinto de morte do bebê, é 
sentido como mau e ameaçador para o ego, dando origem ao sentimento de perseguição. Assim, 
o medo inicial do instinto de morte é transformado em medo de um perseguidor. 

A outra parte do instinto de morte permanece no eu e é convertida em agressividade dirigida 
contra os perseguidores. 

Na posição esquizoparanoide, o desenvolvimento do eu é definido pelos processos de introjeção 
e projeção. Neste período os impulsos destrutivos e a angústia persecutória encontram-se no seu 
apogeu, assim como os processos de divisão, onipotência, idealização, negação e controle dos 
objetos internos e externos. 

Diante da vivência da angústia persecutória, a meta da criança nessa fase é de possuir o objeto 
bom e introjetá-lo, como também de projetar o objeto mau para fora, a fim de evitar os impulsos 
destrutivos.
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