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Resumo: O artigo consiste em um estudo bibliográfico tomando por base os escritos de 
Freud que justificam a descoberta da sexualidade infantil. Assim, elucidar os conceitos 
psicanalíticos freudianos que contribuem para o entendimento da sexualidade da 
criança e a importância desses conceitos para o campo pedagógico e para a educação 
sexual. Contemplando uma bibliografia sobre Sigmund Freud; A descoberta da 
sexualidade infantil e a aplicabilidade da psicanálise à educação. Ampliando o 
conhecimento psicanalítico aplicado à prática educacional, buscando conhecer as 
possibilidades ou as impossibilidades de um saber sobre o inconsciente articular-se 
com a pedagogia tendo em vista que o objetivo desta não confere ao da psicanálise e 
apresentam-se distintos: enquanto uma trabalha na defesa do recalque, a outra luta 
contra o mesmo. Assim, todo o referencial teórico psicanalítico que será utilizado estará 
a serviço de identificar uma relação entre o Saber e a Psicanálise e compreender a 
importância das primeiras experiências (sexuais) para a aprendizagem da criança. 
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Abstract: The article consists of a bibliographical study building on Freud's writings to 
justify the discovery of infantile sexuality. Thus, to elucidate the Freudian psychoanalytic 
concepts that contribute to the understanding of sexuality of the child and the 
importance of these concepts to the field and for teaching sex education. Contemplating 
a bibliography on Sigmund Freud's discovery of infantile sexuality and the applicability of 
psychoanalysis to education. Expanding the psychoanalytic knowledge applied to 
educational practice, getting to know the possibilities or impossibilities of knowledge 
about the unconscious link up with pedagogy in order that this does not give the goal of 

 



psychoanalysis and present distinct: while working in a defense of repression, the other 
against it. So all the psychoanalytical theory that will be used to identify a service 
relationship between psychoanalysis and Know and understand the importance of early 
experiences (sexual) for the child's learning. 
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Sigmund Freud, Sexualidade e Educação 
 

Sigmund Freud (1856 a 1939) foi um médico vienense que alterou, radicalmente, 

o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na 

compreensão dos processos históricos e sociais. Freud usou colocar os “processos 

misteriosos” do psiquismo, suas “regiões obscuras”, isto é, as fantasias, os sonhos, os 

esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas científicos. A investigação 

sistemática desses problemas levou Freud à criação da Psicanálise. 

Convém apresentar algumas postulações teóricas que Freud estabeleceu, por 

motivo da descoberta do inconsciente. É certo que a noção de sujeito para a 

psicanálise freudiana passa pela elaboração de duas teorias do aparelho psíquico. A 

primeira diz que o funcionamento psicológico é resultado da interação entre 

Inconsciente, Pré-consciente e Consciente e, para Freud o inconsciente seria a maior 

parte da nossa psique e depositário dos nossos desejos reprimidos, recalcados. 

Posteriormente, o autor elabora a segunda teoria do aparelho psíquico; este seria 

composto pelo Id, Ego e Superego. O Id seria a parte inconsciente do sistema, ligado 

ao instinto e ao princípio do prazer exercendo a função de buscar, desenfreadamente, o 

prazer ilimitado e inconsequente. 

 

O Id é a instância original da psique, é a matriz dentro da qual o ego e o 
superego se diferenciam. [...] Está intimamente relacionado com os 
processos corporais dos quais retira sua própria energia; portanto é o 
reservatório da energia física que põem em funcionamento os outros 
sistemas. Podemos dizer que é o componente biológico da 
personalidade (SHIRAHIGE; HIGA, 2004, p. 17). 

 
O Ego seria uma diferenciação do Id; nasce a partir dele; é um elemento 

importantíssimo na estruturação do aparelho psíquico. Tem uma parte inconsciente e 



outra consciente. Sua função é estabelecer certo equilíbrio entre os desejos 

incessantes do Id e a repressão obstinada do Superego. Faz o papel de ponte, de 

ligação entre o Id e o Superego. 

 

O ego é a parte do aparelho psíquico que está em contato com a 
realidade externa. Desenvolve-se a partir do id, à medida que o bebê 
torna-se cônscio de sua própria identidade, para atender e aplacar as 
constantes exigências do id. (...) Freud descreve suas várias funções em 
relação com o mundo externo e com o mundo interno, cujas 
necessidades procura satisfazer. [...] Assim, o ego é originalmente 
criado pelo id na tentativa de enfrentar a necessidade de reduzir a 
tensão e aumentar o prazer. (FADIMAN; FRAGER, 1986, p. 11). 

 

O Superego é uma parte diferenciada do Ego. É totalmente consciente e está 

ligado ao princípio da realidade. Ele representa a lei e tem a função de internalizar as 

normas sociais da personalidade, impondo limites e bloqueando os impulsos do Id. 

Assim, para que haja harmonia entre estas três instâncias é necessário que o ego 

exerça de maneira exemplar suas funções. 

 

[...] o superego nada mais é do que uma parte bastante diferenciada do 
ego, a tal ponto que podem se contrapor frontalmente. É o sensor das 
funções do ego e decide se algo é certo ou errado, de modo a garantir 
que uma pessoa aja em harmonia com os padrões sociais vigentes. [...] 
Dessa forma, bloqueia os impulsos do id, principalmente os de natureza 
sexual e agressiva, pois são os impulsos mais condenados pela 
sociedade quando exteriorizados (SHIRAHIGE; HIGA, 2004, p. 19). 

 

Toda criança que nasce é um Id pulsante. Para Freud ao nascer, a criança tem 

uma necessidade básica de amenizar o sofrimento; portanto, de buscar prazer. E é por 

isso que no primeiro momento de separação do corpo da mãe, diante da necessidade 

imposta pela fome, ouvimos seu choro numa tentativa incessante de ter a sua 

necessidade satisfeita. Então, ao receber alimento, ela garante a sua existência e a 

manutenção da espécie. O interessante é que a criança ao ser alimentada (ao seio ou à 

mamadeira) paralelamente sente um prazer enorme que mesmo ao ficar satisfeita 

tende a prolongar tal prazer que não se apresenta mais como uma necessidade básica 

e sim, como a busca de satisfação de um desejo que é sexual.  



Ao nascer, a criança se encontra numa relação de plenitude com a mãe (figura 

que corresponde aos cuidados necessários e cria com a criança o vínculo primário). 

Para Freud, existe a necessidade de construção e fortalecimento deste vínculo afetivo 

inicial para o bom desenvolvimento psicológico da criança. Mas, o autor não tarda em 

advertir que essa relação de plenitude, na qual a criança é tudo para a mãe e a mãe é 

tudo para ela deve ter um limite. É preciso que exista um terceiro elemento, o pai que 

chame atenção da mãe para fora dessa situação harmônica e de completude. É preciso 

que a criança passe por este processo de castração, o Complexo de Édipo; isto é, que 

a mãe possa ajudá-la a entender que não é tudo para ela, assim como, a criança não é 

tudo para a mãe. A importância disso está em proporcionar à criança uma 

independência emocional que garanta a qualidade de suas relações sexuais e sociais 

futuras. 

 

Essa Lei se inscreve no inconsciente sob a forma de proibição do 
incesto, proibição que barra o acesso à mãe como supremo objeto de 
gozo, tornando-se um bem proibido o que seria ‘O Soberano Bem’, e ao 
mesmo tempo, sanciona, ao nível do simbólico, o impossível ‘reencontro’ 
com esse objeto o qual Freud demonstra já estar perdido desde sempre, 
só se constituindo como perdido (MILLOT, 2001, p.122). 

 

O afeto pode ser entendido como um estado emocional, uma gama de 

sentimentos humanos do mais agradável ao mais insuportável manifestando-se de 

forma física ou psíquica, de modo instantâneo ou protelado. O afeto é um companheiro 

desde o nascimento até a morte do ser humano. Com isso, Freud tenta sua primeira 

classificação das neuroses, levando em conta a forma pela qual o ser humano se 

comporta em e com relação aos seus afetos. 

O ser humano é o único indivíduo que nasce indiferenciado, desprotegido, 

incapaz de sobreviver sozinho, até que adquira maturidade. Na infância, são 

estabelecidas relações com o mundo que determinarão em grande parte, muitas outras 

que acontecerão, em etapas posteriores da vida. É essencial que não privemos a 

criança da possibilidade de experienciação para viver suas próprias conquistas, apesar 

das dificuldades reais ou imaginárias que possam surgir. Freud tinha como objetivo 

estudar o desenvolvimento psicossexual da criança. Estudava suas principais fontes de 

prazer e afirmava que satisfeito os seus desejos, a criança crescerá saudável 



psicologicamente. Segundo Freud, não satisfeitos os seus desejos, poderão acarretar 

problemas no ego da criança que ao crescer tornar-se-á uma pessoa com sérios 

problemas de vícios. Portanto, sujar-se, chorar, sentir dor, machucar-se, e até frustar-se 

por não conseguir algo são acontecimentos importantes que, a partir da infância, 

contribuirão para a construção de um adulto capaz de encaminhar seus próprios 

conflitos e de buscar suas realizações. 

Mesmo sem que Freud tenha tido a intenção de apresentar uma proposta de 

educação, a psicanálise influenciou grandemente o pensamento educacional, não 

essencialmente através de aplicação direta de suas teorias ao ensino, mas devido ao 

fato de ela efetuar o estudo do desenvolvimento dos seres humanos, de suas forças 

anteriores, de suas inter-relações. 

É preciso que o professor conheça os fenômenos que permeiam sua relação 

com a criança, e possa compreendê-los, para evitar reações indesejáveis as 

provocações da mesma. O professor que detém algum conhecimento da Psicanálise 

encontra-se em melhores condições para compreender os comportamentos infantis e 

atender às necessidades das crianças e ainda selecionar medidas e fornecer 

oportunidades à criança de acordo com a ocasião. 

Para Freud o prazer pelo saber nasce a partir da curiosidade infantil sobre a 

nossa origem: de onde viemos? Para onde vamos? Portanto, todo saber se constitui 

com base na infância. 

A ênfase freudiana não está interessada, prioritariamente, nos conteúdos a 

serem transmitidos do professor para o aluno, mas na relação que se estabelece entre 

os mesmos. Essa relação é o que chamamos de transferência. Para que ocorra o 

fenômeno da transferência é necessário um vínculo afetivo. Assim, a transferência 

pressupõe uma relação entre duas pessoas podendo esta ser negativa ou positiva. Diz-

se que é positiva quando há sentimentos afetuosos podendo revestir de autoridade a 

pessoa transferida: a criança transfere afetos ao professor em função do lugar que este 

ocupa em sua vida. Sobre a educação e o conceito de transferência, 

 

Sabe-se hoje que essa relação pode variar entre a devoção e a 
admiração mais afetuosas até a inimizade e a hostilidade mais acirradas. 
Deriva das relações afetivo-sexuais anteriores e inconscientes do 



paciente. A transferência tanto positiva quanto negativa pode se 
transformar em poderoso instrumento terapêutico desempenhando um 
papel relevante no processo de cura. A transferência encontra-se também 
presente na relação professor-aluno e nos permite refletir sobre o que 
possibilita ao aluno acreditar no professor e chegar a aprender. É, 
portanto, um poderoso instrumento no processo de aprendizagem. 
Constitui-se, assim, numa contribuição essencial da Psicanálise à 
educação. (SHIRAHIGE e HIGA, 2004, p. 36). 

 

A transferência ocorre pelo grau de importância que a criança atribui ao 

professor e por acreditar no conhecimento que este tem para ensiná-la. Neste caso, a 

criança investe de poder o professor e passa a escutar e a acreditar no que ele diz. Ao 

contrário, a transferência negativa é caracterizada pelo desprestígio do professor, por 

comportamentos hostis com relação a este que sequer será ouvido pela criança. 

 

Neste sentido, o professor adquire uma influência sobre o aluno para 
transmitir-lhe ensinamentos, valores e inquietações, tornando implícito o 
caráter transferencial da relação pedagógica. No fenômeno da 
transferência, o aluno transfere para o professor os sentimentos 
carinhosos ou agressivos da sua relação com os pais. (GAGLIOTTO e 
MAIO, 2003, p. 156). 

 

Transferir pode significar atribuir um sentido especial à figura determinada pelo 

desejo. Desta forma, a transferência faz com que guardemos conosco o desejo que não 

nos pertence e sim pertence ao outro. 

 

Na visão que Freud apresenta em Conferências Introdutórias à 

Psicanálise de 1917, é objetivo da educação reprimir, inibir e proibir 
impulsos considerados pelo Supereu como imorais, porém, uma 
repressão sem medidas teria como efeitos colaterais o aparecimento de 
neuroses que poderiam ser evitadas, esperava Freud, com uma 
educação mais branda. A educação deveria encontrar, assim, um 
equilíbrio entre proibição e permissão. (BASTOS, 2004, p. 95). 

 

É de extrema importância que o educador não exagere na repressão das 

pulsões manifestadas pelo aluno em sua infância, mas que tenha o mínimo de 

conhecimento sobre as fases de desenvolvimento psicossexual da criança, no sentido 

de ajudá-la a direcionar a pulsão para o melhor objetivo (sublimação), evitando assim o 

recalque que gera a neurose. 



 

(...) uma repressão excessiva, não só impediria a criança de agir, como 
poderia originar nela a seguinte reflexão: “não posso pensar sobre isso”. 
Isto porque a criança acredita que suas idéias são conhecidas pelos 
adultos, além de acreditar na onipotência de seus pensamentos, o que a 
leva a acreditar que eles se realizarão. Assim sendo, ela deve bani-los de 
sua consciência, recalcando-os no inconsciente, de onde só retornarão 
pelo sintoma neurótico. (BASTOS, 2004, p. 97). 

 

Quando a criança não recebe auxílio de um adulto para resolver seus 

questionamentos, começa a buscar sozinha as respostas, dando início a sua 

investigação sobre a sexualidade. A ausência de uma resposta satisfatória faz emergir 

um fracasso do seu esforço de pensar. Para Freud, o primeiro fracasso tem para 

sempre um efeito paralisante na vida da criança. Assim, o papel do adulto e 

especialmente, o do professor é não induzir a criança a deixar de refletir sobre a 

sexualidade, evitando recalques que no futuro terá seu preço por impedir que a criança 

exerça seu pensamento de forma livre. 

 

A psicanálise não poderia ser “casada” com a educação, pois a primeira 
visa à escuta do desejo reprimido, enquanto que a segunda acaba 
promovendo a repressão, isto é, a psicanálise e a educação trabalham 
em direções opostas. A psicanálise visa acabar com a resistência para 
permitir o surgimento do desejo recalcado, indo, portanto, contra o 
narcisismo e o Ideal do Eu do indivíduo. Ao contrário, a educação 
trabalha pelo narcisismo, colocando-se o educador no próprio Ideal do Eu 
do educando, o qual assumirá o Ideal do professor, para ter satisfeita sua 
demanda de amor emitida, ainda que não expressamente. Essa 
assunção da posição de Ideal por parte do professor, ainda que 
involuntária, acaba impossibilitando uma autonomia real da criança, pois, 
o inconsciente desta sempre acaba captando o conteúdo inconsciente de 
seu mestre, que deseja algo do aluno, estando este disposto a identificar-
se com o professor em reforço a seu narcisismo, alienando-se de seu 
próprio desejo. (BASTOS, 2004, p. 98-99). 

 

A educação para ser menos castradora, deve se interessar mais pelo desejo do 

aluno, pois o saber só é possível se houver desejo em aprender e o professor deve 

orientar para que as pulsões da criança realizem seu caminho natural e sejam 

sublimadas. 

A psicanálise e a educação são dois campos diferentes começando pelos seus 

objetos de interesse. Os objetos da psicanálise são o inconsciente e o funcionamento 



do aparelho psíquico. Já, o da educação é o conhecimento. Por estas diferenças de 

objetos que a educação e a psicanálise não “casam”, pois enquanto uma se preocupa 

em atender o desejo reprimido, a outra produz a repressão pensando, unicamente, em 

preparar o indivíduo de acordo com as regras sociais. 

A educação é o fator principal de neuroses porque não consegue sempre levar 

em consideração os desejos dos alunos; antes disto, precisa educar de uma maneira 

socialmente aceita. A educação tem por função dominar os instintos da criança, inibindo 

sua liberdade total. Diante disso, o professor se depara com um grande problema: a 

exigência de que ele conheça a individualidade psíquica de cada criança, através de 

pequenos gestos como amor, atenção e que, além disso, exerça a sua autoridade ao 

mesmo tempo. 

 

A contribuição da psicanálise à educação, portanto, consistiria 
essencialmente na descoberta da nocividade desta, ao mesmo tempo, 
que da sua necessidade. Não há aplicação possível da psicanálise à 
pedagogia; não há pedagogia analítica no sentido de que o pedagogo 
alinharia sua posição subjetiva com a do analista, e adotaria “uma 
atitude analítica” para com o educando. Tudo o que o pedagogo pode 
aprender da e pela análise é saber pôr limites à sua ação – um saber 
que não corresponde a nenhuma ciência, e sim à arte (MILLOT, 2001, p. 
154). 

 

Para a psicanálise, a educação deve procurar ser mais benéfica e menos 

traumática. Deve reprimir somente o necessário para a criança se defender, abrir mais 

espaço de escuta ao seu desejo e, assim estabelecer uma relação de transferência. 

Permitir que a criança siga livremente o seu desejo de aprender, independente do 

desejo do seu professor ou do de quem esteja envolvida. Assim, o aprendizado será 

internalizado e reconhecido como uma parte de si. 

O desejo de aprender não é uma autonomia da criança, ou ele aparece por si 

mesmo ou não, mas quando o desejo surge é preciso permitir a autonomia à criança 

para que ela busque satisfazer o desejo imanente. 

Aqui está um conceito de sublimação esclarecedor para os nossos propósitos de 

compreender a relação entre psicanálise e educação 

 



[...] Introduzido por Freud, esse termo designa o mecanismo de defesa 
pelo qual certos impulsos inconscientes são desviados de seus objetos 
primitivos para fins socialmente úteis e integram-se à personalidade. A 
sublimação tem um papel importante na adaptação do indivíduo ao seu 
meio, permitindo seu ajustamento social sem, contudo, inibir seu 
desenvolvimento pessoal. Na sublimação é possível canalizar pulsões 
destrutivas para fins socialmente úteis. (SHIRAHIGE; HIGA, 2004, p. 27) 

 

Existem várias formas de lidar com os desejos sexuais da criança no contexto 

escolar e com toda a sua curiosidade sexual. Se o professor estiver munido de um 

conhecimento teórico psicanalítico, saberá que muitos destes desejos e toda 

curiosidade, originariamente sexuais poderão ser sublimados; isto é, ter sua energia 

sexual (libido) canalizada na direção da produção de objetos não sexuais, mas que 

também trarão uma satisfação para a criança. Estes objetos produzidos, a partir dessa 

energia sexual, trazem um prazer enorme à criança na medida em que são valorizados 

culturalmente em função da sua utilidade social.  

Diante da sua curiosidade e interesse referentes à sexualidade, a criança busca 

ajuda do adulto fazendo perguntas que, na maioria das vezes, ficam sem respostas ou 

são respondidas de forma censurada. A censura do adulto representa um abandono da 

criança à própria sorte na busca pelo esclarecimento sobre as teorias sexuais, 

causando uma paralisação no aspecto intelectual da mesma, que passa a entender que 

deve parar de questionar porque os adultos não gostam de responder. 

Toda relação que se estabelece com uma criança depende do vínculo primário 

construído na família; pois através da investigação das relações anteriores é que se 

torna possível compreender o seu padrão de relacionamento social. Para a psicanálise, 

o que pode facilitar a aprendizagem é a relação vincular necessária entre professor e 

aluno, a qual se chama transferência. Através dela pode emergir o desejo em aprender, 

tornando o ensino algo prazeroso. A relação de transferência só ocorre na verdade e na 

confiança entre o aluno e o professor. Afinal, o aluno acredita que o professor 

realmente tem o controle para transmitir-lhe conhecimento, sendo este um grande 

aliado para a aprendizagem e auxiliar no aperfeiçoamento do trabalho do professor. 

Quando a criança tem a liberdade de buscar o conhecimento que satisfaça o seu 

desejo, consegue, com mais facilidade, internalizá-lo e quando isso não é permitido, 

precisa se sujeitar à vontade do professor ou dos pais, desviando-se do seu próprio 



desejo. Essa tem sido a principal tarefa da educação. A proposta da psicanálise é que o 

professor busque com o aluno levar ao bom termo o prazer individual e as 

necessidades sociais. 
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