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Resumo 
  
Os autores discutem os conceitos de representação e simbolização inseridos 

em seus contextos metapsicológicos. Assim exploram os modelos psicanalítcos 
freudiano, kleiniano e bioniano, respectivamente, buscando compreender a 
origem lógica desses conceitos, contrastá-los, ver seus desenvolvimentos e discutir 
as implicações teóricas, clínicas e técnicas. No âmbito freudiano apoiam-se em 
Freud, Garcia-Roza, Laplanche e Pontalis, Green e Botella e Botella; no campo 
kleiniano utilizam Klein, Jones, Ferenczi, Susan Isaacs; e, finalmente, na esfera 
bioniana, Meltzer, Bion, Ogden e Ferro. Por fim, descrevem algumas de suas 
repercussões na clínica e técnica psicanalíticas. 
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Introdução 

Não se pode fazer uma reflexão sobre os conceitos de 

representação e de símbolo dissociando-os dos diversos modelos 

metapsicológicos de inconsciente existentes na teoria psicanalítica. O conceito 

de representação está ancorado na metapsicologia freudiana. Já o conceito de 

símbolo como elemento fundante e estruturante do psiquismo ganha corpo no 

modelo kleiniano, em que há uma ampliação metapsicológica, onde a 

presença do outro e de seu espaço mental adquire uma importância 

diferenciada.  

Observa-se, na literatura psicanalítica atual, que os conceitos de 

representação e símbolização mantêm uma distribuição geográfica e, por 

vezes, um caráter indiscriminado, o que sugere a manutenção destes termos 

com uma aura de imprecisão conceitual. Assim, interessa-nos fazer um 

mapeamento, uma espécie de arqueologia histórica dos conceitos, e 

compreender, na evolução do pensamento psicanalítico, o que teria levado a 

que uma corrente da psicanálise passasse a utilizar o conceito de símbolo, e 

não mais de representação, e outras permanecessem utilizando 

predominantemente – como Freud fazia – o conceito de representação. Quais 

são os condicionantes metapsicológicos desta mudança? E quais as suas 

implicações teóricas e – eventualmente – técnicas?  

Representação e a metapsicologia freudiana  

Inicialmente, interessa-nos entender por que Freud, embora se referisse a 

relações simbólicas, relações substitutivas, não se referia a símbolos quando 
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tratava de descrever, por exemplo, os elementos oníricos pessoais, 

idiossincráticos, produzidos por um paciente? Segundo Laplanche e Pontalis 

(1967), Freud temia que, se a psicanálise utilizasse o termo símbolo para referir-se 

às formações inconscientes da mente, poderia confundir-se com as iniciativas 

leigas de compreensão dos sonhos e seus símbolos.  

O grande avanço teórico dado por Freud (1905) foi compreender que a 

sexualidade humana, a partir de seu ‘apoio’ sobre as pulsões de auto-

preservação, adquire sua própria autonomia. Assim, zonas originalmente 

destinadas a satisfazer funções vitais adquirem uma erogeneidade, que a partir de 

então buscarão suas próprias formas de prazer e de satisfação. Sobre a 

representação destas experiências primitivas de satisfação irá constituir-se o 

desejo sexual que buscará incessantemente a sua satisfação. O desejo, então, é 

essencialmente uma moção psíquica (Laplanche e Pontalis, 1967) que dará o 

sentido da busca objetal (Kristeva, 1993) e da fantasia inconsciente. A força 

dinâmica da pulsão, transformada em desejo, irá em busca do objeto original 

jamais reencontrado. Assim, articula-se o corporal e o psíquico.  

Mas é sobre o recalque, ou seja, a partir da constituição de substitutivos 

simbólicos do objeto desejado e da possibilidade de adiamento da satisfação 

imediata, que se estruturará o inconsciente e o pré-consciente com sua extensa 

rede simbólica. Essa pressão constante, vinda do interior, em boas condições de 

simbolização, transformar-se-á constantemente, ampliando a mente 

infinitamente. Esta rede simbólica é nosso psiquismo e nossa vida psíquica.  

 

Segundo Green (1990), a estrutura psíquica é desdobrada como uma 

formação intermediária no diálogo entre o corpo e o mundo.   Vamos encontrar o 
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caminho inicial desta transformação da pulsão em representação na definição de 

Freud (1915a) de pulsão:  

 

“ uma pulsão nos aparecerá como sendo um conceito situado na fronteira 
entre o psíquico e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que se 
originam dentro do organismo e alcançam o psiquismo, como uma medida da 
exigência feita ao psíquico no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação 
com o corpo” (p. 142) 

 
 Green (1990, 2002a) insiste que o representante psíquico, o mais perto do 

corpo, não é uma representação, é uma tensão. É a imperiosa expressão da busca 

de satisfação. O representante psíquico da pulsão é uma manifestação de 

delegação, de demanda do corpo ao psíquico.     

Perguntamos: Qual é a função do representante psíquico?  O representante 

psíquico irá procurar no psiquismo algo suscetível de lhe dar satisfação, isto é, 

buscará no psiquismo a representação do objeto que outrora trouxe a satisfação. 

 

A teoria da representação de Freud, segundo Garcia-Roza (1995), teve um 

longo percurso teórico para ser elaborada, iniciando em Sobre as afasias (1891) e 

se completando com os artigos metapsicológicos de 1915. 

 Em Repressão (1915b), ele descreve, pela primeira vez, o processo de 

recalcamento primário e o conceito de Vorstellungsrepräsentanz.   

 
“Temos motivos suficientes para supor que existe um recalcamento 

primário, uma primeira fase do recalcamento, que consiste em negar entrada no 
consciente ao representante psíquico (ideacional) da pulsão. Com isso, estabelece-
se uma fixação; a partir de então, o representante em questão continua inalterado, 
e a pulsão permanece ligada a ele. Isso se deve às propriedades dos processos 
inconscientes…” (p. 171). 
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Até aqui estamos falando do sistema inconsciente, do processo primário. 

Quando passamos ao sistema pré-consciente/consciente, vamos lidar com a 

relação representação de palavra / representação de coisa.   

Freud (1915c) diz que a palavra adquire seu significado através da 

vinculação com a representação de coisa: 

“A própria representação de objeto, por sua vez, é um complexo associativo 
composto pelas mais variadas representações visuais, acústicas, táteis, cinestésicas 
e por diversas outras representações ainda” (p. 243). 

 
 

Veremos agora que, com a introdução da segunda tópica, haverá mudanças 

significativas no que tange às representações. Freud passa a postular que 

somente o Ego inconsciente e consciente pode ter representações. No Id não há 

representações, no Id somente há moções pulsionais. Esta é uma modificação 

central, pois na primeira tópica, a camada mais profunda da mente, o 

inconsciente, é organizado em torno às representações. Na segunda tópica, na 

camada mais profunda, no Id, não há representações.  O lugar da representação 

desapareceu nesta camada mais profunda e são as moções pulsionais, em si, que 

cobram o protagoninsmo.  O Id substitui o inconsciente, e este passa a ser uma 

simples qualidade psíquica. Com este movimento, a representação perde o seu 

lugar central. Deste modo, Freud é obrigado a levar em consideração o 

irrepresentável, daquilo que é pura energia, nem tudo será representado.  

 

A mudança conceitual e metapsicológica – o símbolo e as 

relações objetais 
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 Foi com Ferenczi (1913) e Jones (1916) que se iniciou a utilização do termo 

símbolo e se procederam as primeiras modificações na concepção do que seria 

um símbolo psicanalítico.  

        Assim, em 1913, Ferenczi diferencia simbolização de representação. Embora 

não nos pareça muito clara a sua conceitução, a destacamos pois é uma primeira 

tentativa de diferenciar os dois conceitos. Segundo ele, símbolos (no sentido 

psicanalítico) são as coisas (representações) que chegam à consciência com uma 

carga afetiva não justificada pela lógica, e que se deve a uma identificação 

inconsciente com uma outra coisa, à qual pertence o suplemento afetivo. Jones, 

em 1916, estabelece um marco conceitual para o que seria o verdadeiro símbolo 

psicanalítico: diz que o símbolo é composto de elementos conscientes e 

inconscientes, e que a repressão de uma tendência afetiva resulta num produto 

de substituição que foi gerado pelo conflito das forças reprimidas com as forças 

repressoras. 

Entretanto, Klein (1930;1932) passa a conceituar que desde os primórdios 

do desenvolvimento o bebê, movido pelas pulsões – especialmente a de morte –e 

pelas defesas contra elas, constrói imagos que refletem suas experiências. 

Quando Klein refere-se a imagos e a objetos internos, acreditamos que se refere a 

uma construção simbólica que vai além da representação do registro mnêmico do 

objeto da satisfação em si. 

Mas será Susan Isaacs (1943) quem irá realmente teorizar de modo 

consistente a respeito dessas fantasias inconscientes estruturantes do 

inconsciente na metapsicologia kleiniana. Esta autora faz uma ponte com Freud, 

mas vai além dele. Diz que o id recebe dos processos somáticos, as necessidades 
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instintivas, e dá-lhes expressão mental. Assim, “a expressão mental do instinto é a 

fantasia inconsciente. Não existe impulso, ou ímpeto, ou reação instintiva, que 

não sejam experimentados como ‘fantasia’ inconsciente” (p.96).  Mas dirá, em 

sua conceituação, que não só as pulsões, mas as defesas e todos os sentimentos 

são experimentados em fantasias que lhes incutem vida mental. Logo, 

depreende-se, a fantasia é o modo como as vivências assumem qualidade mental, 

passam a ser conteúdos da mente propriamente dita, deixam de ser somáticos, 

deixam o terreno da sensorialidade, e passam ao mental (Levy, 2001).  

Ogden (2012) ampliará a importância que este trabalho de Isaacs assume 

na evolução da psicanálise contemporânea. Considera que este entendimento do 

papel da fantasia (mais acuradamente, fantasiar) na vida psicológica inconsciente 

constitui um turning point no desenvolvimento da teoria psicanalítica. Isaacs 

concebe todos os processos mentais e mecanismos mentais como formas de 

fantasiar inconsciente, que são agora vistos como criações psicológicas 

individuais, particulares, que são únicos para cada indivíduo.  

 

Isaacs, ao utilizar a definição de fantasia como a interpretação subjetiva da 

experiência, significa que envolve tanto um aspecto perceptivo do self como um 

aspecto do self que interpreta (é capaz de dar significado simbólico) aquilo que 

está experimentando. Assim fantasia e significado seriam inseparáveis. Ogden 

(2012) conclui dizendo que, com Isaacs, fica claro que o fantasiar não somente 

gera conteúdo psíquico inconsciente, como se constitui no próprio pensar 

inconsciente.   

Com as contribuições posteriores de Bion e Winnicott, desde este prisma 

teórico, ocorre mais um salto conceitual de efeitos revolucionários, inaugurando 
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um novo modelo de conceber a teoria da simbolização e a própria clínica 

psicanalítica. Passa a ser entendido não só que o símbolo é criado a partir da 

relação com o objeto, mas que é criado conjuntamente, no intercâmbio de 

emoções e funções entre o bebê e a mãe, no modelo bioniano, e no espaço entre 

os dois, no winnicottiano. Entendendo desde uma perspectiva histórica, o 

conceito de representação, ainda muito atrelado ao modelo instintual, não se 

ajustava mais à visão relacional e muito menos à intersubjetiva.  

Meltzer (1992) ampliou muito o estudo da geografia dos espaços mentais, 

detalhando não só o interior dos objetos externos, mas especialmente o interior 

dos objetos internos. Estudou particularmente a maneira como se concebe o 

interior da mãe internalizada, seus compartimentos e as consequências, para o 

psiquismo, da intrusão nestes espaços. 

Winnicott (1951) com seus estudos seminais sobre o espaço potencial 

insere-se no contexto da ampliação da geografia dos espaços mentais, 

conceituando que além de compreender os fenômenos inconscientes que 

ocorrem no sujeito, ou no objeto, há que entender o que se passa entre eles, no 

espaço intermediário.  

   

 

Implicações na técnica contemporânea  

       As contribuições teóricas discutidas acima, no nosso entender e de 

muitos autores – Ferro, Ogden, Levine, Green, Alvarez –, revolucionaram não 
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só a teoria relativa aos processos simbólicos, mas também tiveram 

repercussões na técnica psicanalítica. Assim, com as ampliações já 

mencionadas, passou-se a um terceiro modelo: o intersubjetivo. Ou seja, 

passou a interessar não só o que ocorre no intrapsíquico do paciente, nem 

apenas na relação com o objeto, mas também nos intercâmbios de conteúdos 

e funções mentais entre sujeito e objeto e a ampliação da mente que daí 

decorre.  

Levy (2001) acrescenta que o resultado de todo este processo é que a 

técnica psicanalítica evoluiu da decifração dos símbolos ao estímulo de sua 

criação no campo  analítico. O campo analítico, com toda a relação 

intersubjetiva estabelecida entre analista e paciente, passa a ser entendido 

como o espaço em que os significados são gerados. 

 

Em consonância com o que desenvolvemos anteriormente neste 

trabalho, Green (2002b) considera que o nome de Ferenczi deve ser colocado 

em primeiro lugar no que se refere à mudança de rumo no sentido de passar a 

“preocupar-se com o papel que os intercâmbios entre o analisando e o analista 

têm no desenlace da cura” (p. 20-21). A solução que Green preconiza – 

compartida em medida considerável – é a articulação do intrapsíquico e do 

intersubjetivo.  

Já Levine (2012), discute dois modelos de processo analítico na 

perspectiva contemporânea. Refere-se aos modelos arqueológico e 

transformativo. O primeiro, oriundo da visão psicanalítica de Freud no estudo 

das neuroses, continuaria sendo válido para os pacientes “cujos elementos 
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psíquicos tivessem adquirido representação e estivessem ligados uns aos 

outros por associação” (p 209). Levine reconhece o valor deste modelo, mas o 

considera insuficiente para outros pacientes.  Como recém mencionávamos, 

pacientes que  

“sofrem consequências de estados mentais sem representação ou com 

representação frágil, requerem a adição de um modelo construtivo ou 

transformativo de interação analítica, que se centra no funcionamento da mente do 

analista como parte da díade analítica, para a criação e/ou fortalecimento de 

elementos psíquicos e/ou além da sua revelação ou descoberta” (p.209). 

 No modelo transformativo, a tarefa de analisar defesas ou revelar 

significados ocultos dá lugar à posição do analista de emprestar sua própria 

psique para desenvolver um estado mental no paciente capaz de gerar 

pensamentos e sentimentos. Neste modelo, o  

“surgimento de processos espontâneos, inconscientes e intersubjetivos de 

transformação permitem a criação e fortalecimento de representações psíquicas, 

símbolos e cadeias associativas significativas” (Levine, 2012, p.210).  

Então, pode-se esperar que qualidades intangíveis, intersubjetivas da 

relação paciente-analista assumam importância igual, se não maior, do que os 

fatores objetivos, centrados no paciente, para determinar a profundidade do 

envolvimento analítico, as qualidades do processo e o resultado final do 

tratamento.  Entre estes fatores não técnicos, a resposta intuitiva do analista 

às necessidades do paciente, a aplicação inspirada do que se convencionou 

chamar de arte da psicanálise, envolvendo o paciente numa busca de 

significado quase independente da natureza do significado descoberto ou o 

efeito salutar de fatores terapêuticos não específicos da relação analítica, 
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como consistência, empatia, preocupação isenta de crítica, manutenção da 

atitude e do enquadre analítico. 

 O importante nos parece, é que há uma preocupação técnica geral  com o 

desenvolvimento da capacidade simbólica, seja de produção simbólica, como de 

continência destes pensamentos, e não mais simplesmente com a revelação de 

conteúdos inconscientes. 

Assim, a psicanálise contemporânea tem-se ocupado em estudar 

especialmente as situações-limite, de origem traumática, em que prejuízos nos 

processos simbólicos dos pacientes demandarão uma técnica apropriada. 

Neste novo modelo de trabalho, o transformativo (Ferro, 2011; Levine, 2012), 

a mente do analista tem um papel determinante na possibilidade de 

simbolização das não-simbolizações oriundas de experiências traumáticas, em 

que emoções brutas ficaram inscritas no sistema protomental, impossibilitadas 

de serem inscritas na trama simbólica sem a ajuda analítica (Levy, 2012b). 

Desta forma, por vezes, o analista deverá poder conter, durante muito tempo, 

emoções indesejáveis do paciente antes que possam ser re-introjetadas por 

ele através de interpretações (Alvarez, 1994; Ferro, 1995, 1998; Ogden, 1996, 

2005).  

 

Segundo Ferro (1995), a interpretação não seria mais a extração de um 

significado, mas a proposta de um vir a ser, como diria Bion, insaturado, que 

retira das emoções do par o impulso para novos e mais complexos 

significados, que veiculam afetos.  A interpretação construída “a duas vozes” 

(p. 36). 
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Considerações finais 

Nosso propósito  foi o de fazer um mapeamento da  evolução dos 

conceitos de representação e de simbolização inseridos dentro de seus 

contextos metapsicológicos. Historicamente o conceito de representação 

esteve mais vinculado ao modelo inicial de aparelho psíquico de Freud, 

ancorado no funcionamento da percepção e da memória. Posteriormente, 

as ampliações metapsicológicas conduziram a passagem à utilização do 

conceito de símbolo. Entretanto, hoje em dia, com os desenvolvimentos da 

psicanálise contemporânea, especialmente graças às contribuições de 

Green e de outros autores franceses, o próprio conceito de representação 

evoluiu no sentido de ser mais do que a re-apresentação da experiência de 

gratificação do desejo, para abarcar também a presença e a participação do 

objeto na sua constituição.     

Finalizando, podemos dizer que  podemos identificar três modelos na 

psicanálise que co-determinam tanto a conceituação dos processos de 

simbolização como a própria técnica psicanalítica: o modelo 

pulsional, focalizando predominantemente os processos intrapsíquicos; o  

das relações de objeto, ainda dando muita ênfase ao intrapsíquico, mas 

valorizando o papel do objeto e as trocas entre sujeito e objeto; e o mais 

atual com ênfase na intersubjetividade. Em cada um destes modelos a 

técnica apresentou e apresenta peculiaridades. No modelo mais atual, 
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transformativo, intersubjetivo, a ênfase na expansão da capacidade de 

simbolização do paciente implica numa abordagem  técnica   que 

contemple  as condições específicas de cada um,  o  paciente  com 

condições de simbolizar ou os que  estão aquém desta condição. Nestes, 

haverá a preocupação em identificar se é a função simbólica que está 

prejudicada, ou a capacidade de conter os símbolos produzidos, ou ainda se 

o que está predominando é a atividade de destruir as simbolizações 

produzidas. A atenção  aos fenômenos mais primitivos  fica em primeiro 

plano, pois  as dificuldades de simbolização  se originam  precocemente, às 

vezes na própria formação do aparelho psíquico do indivíduo. 
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