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RESUMO



O tema deste  trabalho é  a pulsão de saber  (Die Wissentrieb),  impulso de investigar

questões em torno do sexo e da sua própria existência que foi apresentada por Freud nos

Três Ensaios sobre a Sexualidade. O objetivo geral foi retomar textos freudianos que

sustentassem nossa hipótese de operacionalidade do conceito na sua obra.  A revisão

bibliográfica  realizada  no  Capítulo  I  em  torno  da  educação  e  da  clínica  apontou

indicações de estudos sobre a sexualidade infantil, a teoria da pulsão, a transferência e a

cultura.  No  Capítulo  II,  ao  tratar  dos  principais  textos  sobre  sexualidade  infantil  e

teorias sexuais infantis, o caso Hans se tornou representativo pela investigação e pelas

teorias empreendidas pela sua curiosidade. Já o Capítulo III foi uma breve revisão da

teoria das pulsões proposta por Freud, dividida em dois momentos. Por fim, o Capítulo

IV versou sobre as produções de conhecimento na cultura e o manejo clínico, propostos

como destinos da pulsão de saber. Encontramos tanto nos textos tardios sobre a cultura

como  nos  artigos  sobre  a  técnica  o  caráter  investigativo  do  sujeito.  Sendo  assim,

entendemos que a psicanálise dá provas de um sujeito saber  na clínica e na cultura o

que faz da pulsão de saber operativa na obra freudiana.
Palavras-chave: pulsão  de  saber;  sexualidade  infantil;  teorias  sexuais  infantis;

produção de saber; manejo clínico

ABSTRACT



This  study's  theme is  the  drive  to  know (Die  Wissentrieb)  the  impulse  to  research

questions about sex and his own existence, presented by Freud on Three Essays on The

Theory of Sexuality. The main objective were recapture Freudian texts to sustain our

hypotheses of operational concept in his work. The literature review in Chapter I around

education and clinic pointed out to main studies directions on infantile sexuality, drive

theory, transfer and culture. In Chapter II,  treating key texts on infantile sexuality and

infantile  sexual theories,  Little  Hans’ case became representative for  research  and

theories engaged on his curiosity.  In Chapter III we did a brief review in the Freudian

drive theory in its two moments. Finally, Chapter IV is about knowledge production in

the culture and the clinic management that were proposed as drive to know destiny. We

found both in the late Freudian texts about culture and religion and in the articles about

psychoanalytic technique the investigative character presented by subject. Therefore, we

understand psychoanalysis proves a subject to know in the clinic and in the culture what

makes drive to know operative on Freudian work.

Keywords: drive  to  know,  infantile  sexuality,  infantile  theories  sexual,  knowledge

production, clinic management 
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INTRODUÇÃO

O tema  deste  trabalho  é  a pulsão  de  saber  (Die  Wissentrieb), conceito

encontrado no segundo ensaio do trabalho intitulado Três ensaios sobre a Sexualidade

(Freud, 1905/1996). Sigmund Freud, pai da psicanálise, incluiu anos depois da primeira

edição  do  seu  importante  trabalho  o  tópico  “Investigação  Sexual  Infantil”  no  qual

discutiu as investigações da criança em torno do sexo.

Tal  pulsão  diferenciada  como  não  necessariamente  subordinada  a

sexualidade seria dividida entre a forma sublimada da dominação e a energia escópica.

A primeira, também chamada de “pulsão de dominação” e a última é “pulsão de ver” ou

Pulsão Escópica1 cujo objeto nomeou olhar, mais um dos objetos (parciais) da pulsão.

Embora não subordinada à sexualidade, a pulsão de saber teria um caráter sexual, já que

é atraída, e até podemos dizer despertada, pelos problemas sexuais de forma precoce na

criança.

Parece apontar para de um modo de funcionamento psíquico apontado desde

tenra idade para o desejo de saber. Desde as primeiras manifestações sexuais infantis, a

criança constrói teorias para responder aos problemas encontrados sobre o sexo e sobre

a sua origem. As crianças se questionam, e aos adultos, a respeito da diferença entre os

sexos e da relação sexual.

Sendo assim, Freud (1905/1996) anuncia que a base da curiosidade infantil

é a pulsão de saber.  Nas palavras de Magalhães (2013) tem 2 antecedentes lógicos:

pulsão escópica e a vicissitude da sublimação. Isto é, que a pulsão escópica, sem mudar

de objeto, mude em compensação, de alvo. Acrescentamos o componente de dominação

que é sublimado.

Magalhães (2013) ainda faz a seguinte leitura dos Três Ensaios: 

Em torno dessas possíveis respostas aos enigmas se apresentam para o ser
falante, Freud, nos seus três ensaios sobre a teoria da sexualidade constrói
quatro tempos lógicos da pulsão: primeiro, a disposição perverso-polimorfa,
em seguida,  a  neurose  infantil,  depois  o  período  de  latência  e,  enfim,  o
despertar da pulsão genital. (Magalhães, 2013, p. 212)

A autora não desdobra esses tempos, pois no seu texto o que lhe interessa é

a homologia entre a pulsão de saber e o desejo de saber na análise. No entanto, muito

1 A edição da obra consultada utiliza o termo escopofílica, contudo, preferimos escópica pelo seu uso 
corrente.
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nos interessou acompanhar essa articulação lógica de Freud para além do texto de 1905.

Considerando os desdobramentos teóricos dos  Três Ensaios  até o final da sua obra,

sobretudo, no que diz respeito a pulsão e a sexualidade, entendemos necessário retomar

a leitura da teoria das pulsões.

Inicialmente, Freud parece preocupado em dar consistência a problemática

da sexualidade infantil para sustentar o nascimento da psicanálise. O seu entendimento

de  que  há  um infantil  que  resta  na  neurose  é  um avanço  importante.  No primeiro

momento da teoria  das  pulsões,  observamos o lugar  central  das  pulsões  sexuais  em

meio, inclusive, da defesa da vida.

Assim, na virada da teoria das pulsões em 1920 e com a apresentação da

pulsão de morte, há a retomada as questões da dominação e crueldade, já presentes em

1905  e  1915  (Instintos  e  seus  Destinos,  Freud  1915/2010).  As  pulsões  que  visam

preservar  e  postergar  a  existência  aparecem em rivalidade,  e  também em trabalho

conjunto,  com  as  pulsões  que  visam  o  retorno  ao  inorgânico  através  de  forças

destrutivas e de aniquilamento.

Enfim, clínica e cultura são pontos para pensar a produção de conhecimento

e  de  saber  decorrentes  do  impulso  do  homem  em  questiona.  No  entanto,  se

consideramos o inconsciente, esse traço singular encontra adversidades, em tempo que

se revela com outras roupagens.  Como podemos articular a pulsão de saber, evidente

nas primeiras indagações da criança sobre os enigmas da origem e do sexo, e o modo

como o sujeito aparece na cultura e na clínica?

Antes de demonstrar como tentamos responder a essa pergunta, tomemos alguns

apontamentos  sobre a  pesquisa  em psicanálise.  Lembramos  que Freud (1923/2011a)

denomina a psicanálise como um método de investigação do inconsciente, um método

de  tratamento  de  distúrbios  neuróticos  baseados  nessa  investigação  e  uma  teoria

construída a partir da investigação e do tratamento. Assim, tanto a clínica e a teoria

despontam  inseparáveis  como  parece  evidente  sua  tentativa  de  trazer  o  rigor  das

ciências modernas para essa “nova ciência” como modo de legitimá-la.

Sauret (2003), em uma conferência sobre  A Pesquisa Clínica em Psicanálise,

sustentou que não se trata apenas de uma questão cientifica manter enodadas essas três

qualificações (método de investigação, método de tratamento e teoria), sobretudo, é uma

questão ética. Nesse mesmo trabalho, questiona a validade dos conceitos psicanalíticos

e da própria pesquisa psicanalítica fora do dispositivo da análise.  No entanto,  “se o
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sujeito for realmente o que dele diz a psicanálise, então, isso deve poder se verificar fora

do divã”, diz Sareut (2003).

Lacan  retomou  a  questão  da  ciência  e  da  produção  de  conhecimento  para

construir questões importantes. Em 1964, em meio a saída da Associação Internacional

de Psicanálise (IPA) que primava por um rigor cientifico, Seminário 11 (Lacan, 2008, p.

15) diz:  “o termo pesquisa,  eu desconfio dele.  Para mim, jamais  me considerei  um

pesquisador. Como disse uma vez Picasso, para o maior escândalo das pessoas que o

rodeavam, ‘Eu não procuro, acho’”. Coloca-se, deste modo, entre o cientista e o analista

a diferença que será trabalhada seis anos depois através da lógica dos discursos. Esse

percurso que igualmente nos leva às construções mais elaboradas da década de 70 por

Lacan – saber e verdade como paradigma do sujeito.

Freud transmitiu esse “não procuro, acho” de forma magistral ao longo da obra,

demonstrando como a cada novo sonho, sintoma ou ato falho que lhe apareciam na

clínica, ou mesmo acontecimento sociais como a guerra, colocava-se a pensar e a fazer

novas  elaborações.  Nota-se  a  psicanálise  ainda  em construção  cada  vez  que  novas

questões são relançadas, por isso, não se trata de uma teoria inabalável. Freud retomou

alguns  conceitos  ao  longo  do  seu  percurso,  autorizou-se  a  revê-los  e  até  mesmo

modificá-los quando foi preciso. 

No mais, tomamos o modo como Sauret (2001) organiza os tipos de pesquisa a

partir da psicanálise: as que visam responder a questões colocadas pela psicanálise, as

que visam responder a questões colocadas à psicanálise, as que visam construir uma

teoria a partir da experiência e da doutrina da psicanálise, as que visam ampliar o campo

da experiência analítica e as somente orientadas pelo saber e, eventualmente, pela ética.

Esta pesquisa parece compartilhar tanto do primeiro como do segundo tipo.

Enfim,  em  Acerca de uma visão de mundo,  Freud (1933/2010) afirma que o

trabalho  científico  é  o  mesmo  que  se  dá  numa  análise,  pois  de  certa  maneira,  o

analisando encontra uma ou outra coisa nova.  A partir desses achados, faz hipóteses e,

mesmo  se  parecem  dispersos  ou  não  se  confirmam,  no  final,  tem-se  um  trabalho

completo, uma produção. Hoje, podemos fazer ressalvas com tal comparação, mas o que

podemos extrair dessa sua formulação é que tanto o pesquisador como o analisando

estão em busca de um saber e são movidos, como as crianças, por uma curiosidade. 

Nossa hipótese é que a pulsão de saber é operativa obra freudiana. Embora o

termo não apareça a todo tempo, está subjacente às questões clínicas e epistemológicas,

em especial, nas discussões em torno do embate entre religião e ciência que apontam
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para a problemática da produção de conhecimento. Além disso, importante ressaltar a

vertente clínica que funciona por meio do manejo técnico e evidencia o saber.

Para tanto,  fizemos no Capítulo I  uma revisão bibliográfica norteada por

leituras sobre a educação e a clínica, orientadas pela psicanálise em que encontramos as

palavras-chaves  deste  trabalho:  pulsão  de saber,  sexualidade infantil,  teorias  sexuais

infantis, produção de conhecimento e manejo clínico.  Deste modo, o nosso objetivo

geral  foi  retomar  textos  freudianos  que  contemplassem  o  tema  e  a  hipótese  deste

trabalho, guiados, especialmente, pelas palavras-chaves. Os objetivos específicos foram:

fazer a leitura de textos que fundamentassem a sexualidade infantil; traçar brevemente

os principais pontos da teoria das pulsões; encontrar pontos que evidenciasse a relação

do homem com o saber nos textos tardios de Freud conhecidos por abordar a cultura;

apontar como a técnica pensada por Freud evidencia a relação com o saber na clínica

psicanalítica.

Para esses fins, foi realizado seguinte percurso teórico: 

No  capítulo  I,  uma  revisão  bibliográfica  sobre  educação  e  da  clínica,

campos  que  se  interessam  pelo  saber,  em  trabalhos  orientados  pela  psicanálise.

Encontramos  indicações  precisas  sobre  textos  freudianos  discutidos  nos  capítulos

posteriores. 

Primeiramente,  sobre  a  educação,  diversos  trabalhos  versavam  sobre  o

“fracasso escolar” o que entendemos tanto como fracasso do ponto de vista da relação

escola/professor/aluno (Sorsato,  2005) quanto da aprendizagem de crianças escolares

(Mendes-Silva, 2014; Cordié, 1996; Kisil, 2012). Demos destaque à descrição detalhada

da contribuição de Freud à educação por Catherine Millot em Freud Antipedagogo e à

discussão de Maria Cristina Kupfer em Freud e a Educação: o mestre do impossível

pelas contribuições importante da autora no âmbito da psicanálise e da educação no

Brasil.  Por  fim,  Anny  Cordié  (1993/1996)  em  Os  atrasados  não  existem  pela  sua

recorrência nos trabalhos pesquisados.

Da  obra  de  Freud,  escolhemos  três  textos  que  discutem a  psicanálise  e

educação:  O  interesse  educacional  da  psicanálise  (Freud,  1913/1996),  Algumas

reflexões do escolar (Freud, 1914/1996) e Conferência XXXIV: aplicações, explicações

e orientações (Freud, 1932/2010).

No que diz respeito à clínica, partimos de uma indicação nos primórdios de

suas produções: “O que desejamos ouvir de nosso paciente não é apenas o que sabe e

esconde  de  outras  pessoas;  ele  deve  dizer-nos  também  o  que  não  sabe”  (Freud,
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1895/1996).  Em  seguida,  consultamos  alguns  dicionários  de  psicanálise  (Kaufman,

1996, Roudinesco & Plon, 1998, Laplanche & Pontalis, 2001), mas não encontramos o

verbete  saber como tal,  mas atrelado a  outros  como transferência  e  desejo.  Dada a

vastidão  da  literatura  psicanalítica,  escolhemos  referências  orientadas  a  partir  de

Jacques  Lacan  a  quem  nos  referimos  diretamente  em  eu  seminário  dedicado

Transferência (Lacan, 1960-1961/1993). Incluímos reflexões a respeito da criança e do

saber a partir da clínica psicanalítica de Martine Menés (2012) em A criança e o Saber.

 Ainda como revisão bibliográfica trouxemos os primeiros apontamentos em

torno do caso Hans (Freud,1909/1996), em virtude da característica clínica que trata da

fobia, relacionada às investigações sexuais infantis, retomada no capítulo posterior. 

Por fim, buscamos entender mais precisamente relação do sujeito com o

saber na perspectiva clínica.  Concluímos destacando a relação entre  o do desejo de

saber e a pulsão de saber como ponto de destaque para essa dissertação.

No  capítulo  II,  discutimos,  Três  Ensaios  Sobre  a  Sexualidade  (Freud,

1905/1996),  texto  fundamental  para  o  tema  da  nossa  pesquisa.  Freud  (1905/1996)

anunciou a descoberta da sexualidade infantil, caraterística dos seres humanos, apoiado

nas  descrições  das  manifestações  sexuais  infantis  (o  chuchar,  a  masturbação  e

crueldade, entre outros). E como citado anteriormente, foram incluídas as investigações

sexuais infantis como uma dessas manifestações. Utilizamos outras leituras como Sobre

teorias sexuais infantis (Freud,1908/1996), Esclarecimento Sexual das Crianças (Freud,

1907/1996), entre outros, assim como recorremos a autores como Magalhães (2013),

Prates Pacheco (2012), Berges & Balbo (1998) e Philipe Áries (2006) que brevemente

elucidaram alguns pontos. Seguidamente, trabalhamos o Caso Hans à luz do tema deste

trabalho,  precisamente  seu  estatuto  de  pequeno  investigador/cientista.  Além  disso,

questionamos a relação entre a fobia e o medo de castração e aos enigmas do sexo e da

origem.

No Capítulo III, rastreamos objetivamente a teoria da pulsão proposta por

Freud e presente ao longo de toda sua obra. Apresentamos a primeira dualidade entre

pulsões de autoconservação e pulsões sexuais e a segunda entre as pulsões de vida e as

pulsões de morte. Por fim, tratamos separadamente da pulsão de dominação e da pulsão

escópica.

Finalmente, resultado das reflexões encontradas até então, no Capítulo IV,

propusemos dois destinos da pulsão de saber: a produção de conhecimento na cultura e

a clínica. Relacionam-se através do saber. Nas discussões tardias em  Futuro de uma
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Ilusão (1927), Mal-estar na Cultura (1930) e  Acerca de uma visão de mundo  (1933)

encontramos a característica investigativa do ser humano que o advento da civilização,

por vezes, tampona, em contrapartida à ciência que visa fazer sempre novas perguntas.

A clínica foi abordada através do manejo clínico, especialmente discutido nos artigos

sobre a técnica apresentados entre 1911 e 1915. Tanto a evolução da técnica como a

própria prática levaram Freud a privilegiar o saber inconsciente. 

Faz-se importante apontar para o leitor que o tema deste trabalho, pulsão de

saber,  comporta  o  termo e  conceito  pulsão,  alvo  de  problemas  de  tradução  para  o

português. Até início do século XXI, contávamos oficialmente no Brasil com a tradução

da Editora Imago, detentora dos direitos autorais que traduziu direto do inglês, e não do

alemão,  língua  materna  de  Freud.  O  termo  originalmente  empregado,  Trieb,  foi

primeiramente traduzido pela Imago por instinto que está mais próximo das questões da

natureza e do biológico do que comporta a essência do termo freudiano. Em decorrência

disso,  acostumou-se  no  Brasil  à  substituição  mental  por  pulsão  durante  sua  leitura

(Iannini & Tavares, 2013) e a consequente reprodução nos escritos e no discurso oral.

Preferimos também pulsão, motivo pelo qual fizemos esse exercício e no caso do texto

Pulsões  e  seus  Destinos  (Freud,  1915/2013),  optamos  por  uma  tradução  direta  do

alemão que também compartilhasse dessa preferência. Aliás, o leitor também perceberá

que,  conforme disponibilidade,  elegemos as  edições  traduzidas  direto  do  alemão da

Editora Companhia das Letras e da Editora Autêntica. 

Ao  final,  longe  de  esgotar  as  propostas  ou  construções  freudianas,

apresentamos  reflexões  que  recolhemos  ao  longo  desse  percurso  de  pesquisa  cujos

meandros  foram  guiados  pela  própria  relação  com  o  saber  e  a  produção  de

conhecimento, nomeada científica. 
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO, CLÍNICA PSICANALÍTICA E SABER

1.1 Introdução

São inúmeros os trabalhos que encontramos no campo da educação a partir da

psicanálise e em muitos deles indicações precisas tanto no que diz respeito ao processo

de  aprendizagem  como  à  pulsão  de  saber.  Também  são  realizadas  pesquisas  da

perspectiva do aluno e do professor, através de olhares que demarcam, sobretudo, uma

interrogação sobre o modo pelo qual a educação não escapa ao mal-estar da civilização.

Longe de reduzir os diversos locais físicos nos quais possa se estabelecer a

relação  professor-aluno,  simbolicamente  a  escola  representa  onde  a  educação

operacionaliza  seus  pressupostos  e  também suas  exigências.  Por  isso,  trataremos  a

seguir da escola, da relação professor-aluno e do fracasso escolar.

1. 2 O que é preciso para aprender?

Sorsato (2005), a partir das teorias de Freud e Lacan, constrói sua tese em torno

da questão do saber e suas vicissitudes no contexto das aprendizagens. Nesse âmbito, a

transferência  é  condição  e  demarca  a  passagem do “amor  ao  saber”  ao  “desejo  de

saber”, cujo motor é o lugar do professor como suposto saber, tal qual o analista numa

análise. Ela destaca que os postulados de Freud em seu Três Ensaios:

“Fazem uma correlação do desejo de saber em busca de um saber sexual,
atribuindo  que  as  investigações  são  sempre  sexuais,  são  deslocamentos
dessas primeiras dúvidas, as quais põe em jogo a definição de um lugar para
ex-sistir, (...) posição de identidade sexual”. 

Do ponto de vista da psicanálise, o fracasso escolar pode ser consequência do

mal-estar, conflito entre o homem e a cultura e da forma como lidamos com a mesma.

Por conseguinte, haveria uma busca deliberada para superar esse  mal-estar que gera,

muitas vezes, um efeito devastador para o sujeito. Hoje, o sistema de ensino visa os

resultados  e  não  o  processo,  ou  seja,  o  desempenho  e  as  notas  dos  alunos  são

consideradas as únicas formas de avaliação que, por sua vez, levam ou ao sucesso ou ao

fracasso. 

O desejo do sujeito, aluno ou professor, estariam escamoteados. Diante disso,
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Silva (2013) nos chama atenção para citação de Cordié (1996, p.26): “quando a pulsão

de saber é interditada, o desejo fica abandonado. Da mesma forma que a anoréxica não

come, o sujeito em estado de anorexia escolar despenderá toda sua energia para nada

saber”. 

Foi necessário tomar a leitura do livro Anny Cordié (1993/1996) traduzido no

Brasil como “Os atrasados não existem”, em virtude da menção de Silva (2013) do caso

clínico Floriane daquela  autora.  Trata-se  de  uma  menina  que  aos  oito  anos  nada

aprendia, não reconhecia letras nem contava números. O que a análise trouxe à tona é

que a garota nada podia saber de sua origem - era adotada -, por consequência,  nada

podia aprender na escola. Sua origem era deliberadamente escondida não apenas dela,

mas também de outros familiares. Os pais, inclusive, chegaram a mudar de cidade para

evitar o desvelamento do segredo, pois não lhe permitiam  o saber. Foi preciso que a

analista insistisse que ela sabia, mesmo sem saber para que Floriane pudesse dar conta

desse saber e, consequentemente, aprender. Quando a pulsão de saber é interditada, o

desejo fica abandonado. Assim, com a aposta ousada da analista – que os advertiu que

somente a tomaria em análise se seus pais a fizessem saber de sua origem – e com a

mudança de escola, é que Floriane pôde dar livre curso ao seu desejo de aprender.

Segundo Cordié (1993/1996), é preciso evocar o sucesso para falar do fracasso,

seu  oposto.  Nessa  perspectiva,  é  preciso  considerar  que  algumas  perspectivas  do

imaginário  social  estão  em torno  do  sucesso  na  escola,  em “ser  alguém”  que  está

associado, na maioria das vezes, a ter acesso a bens e ao poder. Há também pontos

sensíveis de onde se pode originar uma rejeição escolar, às vezes evidente, ligada ao

conflito inconsciente ligado aos diferentes modos de identificação do sujeito.

O  fracasso  escolar,  diz  a  autora,  é  uma  patologia  recente2, oriunda  da

obrigatoriedade da frequência escolar pelas crianças no fim do século XIX, o que levou,

entre outros motivos, a uma mudança radical da sociedade. A exigência da sociedade

moderna não seria a única a causar distúrbios, o  mal-estar expresso na linguagem de

uma época em que o poder do dinheiro e o sucesso social são valores predominantes

também  pode  ser  considerado  complicador.  Nessa  conjuntura,  estão  diretamente

relacionadas as demandas dos pais e também do copo docente, pois narcisicamente o

sucesso dos alunos é também sucesso deles. 

É  preciso  considerar  um paradoxo  presente  no  capitalismo:  em tempo  que

2 Reproduzimos o que encontramos na leitura traduzida da autora. No entanto, temos reserva com a ideia 
de patologia.
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trouxe  uma  série  de  contribuições  tanto  de  tecnologias  como  de  globalização  da

informação,  provocou uma série  de  exigências  de  produtividade  às  novas  gerações.

Deste modo, em sistemas de ensino automatizados onde o desejo de saber é denegado, a

educação  sofre  as  consequências  de  fomentar  nas  crianças  uma  aprendizagem para

produtividade. Isso leva ao mal-estar na escola.

Há uma discussão que aqui consideramos polêmica por se tratar das nuances

sociais e econômicas que não podem ser tomadas como determinantes neste campo.

Muito embora o livro parta da realidade da educação na França nas últimas décadas do

século XX, podemos compará-la à realidade brasileira com algumas reservas. No que

diz  respeito  à  democratização  do  ensino  e  à  sua  obrigatoriedade,  há  também uma

ideologia igualitária em torno da capacidade de aprendizagem, orientada pelas idades.

Cordié (1993/1996) aponta para duas disparidades nessa tentativa de nivelamento do

processo de ensino. A primeira é a diferença de nível cultural familiar e, por vezes, de

nível social. Uma boa quantidade de trocas linguísticas e afetivas nos primeiros anos é

fundamental para a qualidade da alfabetização. Por isso, famílias que gostam de ler,

estudar ou podem oferecer oportunidades, desde simples às mais sofisticadas, tendem a

facilitar a alfabetização e, posteriormente, a aprendizagem dos filhos.

A outra disparidade se refere à crise edipiana. “Ele [o sujeito] deve renunciar à

posição de criancinha protegida, garantida pelo meio familiar, e se tornar um ser social

confrontado à lei do grupo. É a idade em que a criança deve relaxar sua ligação com a

mãe” (Cordié, 1993/1996, p.28). A amplitude da crise vai variar e o que permanece,

neste caso podemos generalizar, é a necessidade de superar a angústia de castração. 

Sobre a  pulsão de saber,  Cordié (1993/1996) aponta que Freud assimilou o

desejo de saber a uma pulsão, mas a autora prefere o termo desejo,  apoiada na sua

leitura de pulsão e desejo em Lacan: “sendo a pulsão mais diretamente ligada ao corpo,

enquanto que com o desejo estamos em estruturas mais elaboradas onde o objeto 'a' se

transforma em objeto sublimado”.  Entretanto,  adverte  que todo desejo de saber  tem

origem nas pulsões fundamentais e, consequentemente, nos seus objetos parciais oral,

anal, escópico e voz. Em virtude do saber não se caracterizar por um objeto, Cordié

(1993/1996) parece preferir associá-lo ao desejo e deixar à pulsão apenas seus devidos

objetos parciais.

Em  uma  discussão  sobre  satisfação  e  gozo,  Cordié  (1993/1996)  faz  uma

distinção entre um prazer imediato ofertado pelas brincadeiras e a aquisição de saber

que não é  instantâneo.  Nesse  caso,  o  saber  torna  um objeto  sublimado e o  gozo é
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deslocado,  relacionando-se  com  estruturas  simbólicas  complexas.  Ao  aceitar  a

frustração, a criança deveria diferenciar sua satisfação e poder se vislumbrar no futuro.

O saber e o sucesso escolar podem ser um “saber-valer” para ela. 

Mannoni (1967 como citada em Mendes-Silva, 2014) discorre que o sintoma se

torna uma linguagem cifrada através da qual o sujeito mantém o segredo. Para a autora,

os mitos e as histórias acerca da origem não são o que desagradam as crianças, todavia

são as mentiras, com aspecto de dizer a verdade, contadas pelos adultos que inibem o

trabalho  intelectual.  Lajonquiere  (1992,  p.222)  explicita  que  “não  há  nada  mais

angustiante do que se deparar com a incógnita que é o desejo dos outros”. 

Já Kisil (2012) constrói sua tese em torno do saber de crianças psicóticas em

situação escolar.  A partir da sua atuação como acompanhante terapêutica, demonstrou

como a produção de conhecimento de sujeitos com tal estrutura clínica, fora da ordem

fálica, presta-se a uma construção própria. Ao contrário do neurótico que faz laço social

através  da  aprendizagem  formal,  o  psicótico  se  protege  da  invasão  do  Outro.  As

investigações infantis  dessas crianças  se fazem acompanhadas do Outro que suporta

“não saber”. Outra consideração importante da autora diz respeito à própria estrutura da

escola  que  põe  em  cena  o  professor  no  lugar  de  quem  sabe,  de  quem  tem  o

conhecimento verdadeiro. Enquanto o aluno deve estar submetido a este saber o que

nem sempre estimula o desejo de saber, pelo contrário, pode fazê-lo sucumbir.

Por  fim,  uma  consideração  em  torno  do  estatuto  de  aprender:  aprender  é

também crescer.  Percebemos  ao  longo  das  leituras  uma  indicação  sobre  a  crise  da

criança em torno da responsabilização, na medida em que ao separar-se do outro para

apropriar-se do seu desejo, ela deve também se responsabilizar pelo mesmo.

1. 2 Freud, (o não) educador 

Millot  em  seu  livro  Freud  Antipedagogo  (2001) aposta  numa  pedagogia

fundada  nas  descobertas  da  psicanálise.  Problematiza  a  posição  do  educador  e  das

práticas pedagógicas que agem na contramão das exigências pulsionais do sujeito e se

tornam  recalcadoras  das  manifestações  sexuais  infantis.  Para  tanto,  retoma  textos

freudianos desde antes da descoberta da sexualidade infantil até os últimos como Mal-

estar na civilização (Freud, 1930/2010). Sua principal justificativa é o esforço de Freud

em criticar as práticas educativas herdeiras da moral sexual civilizada, ao contrário de

seus contemporâneos que julgavam somente os modos de vida advindos do capitalismo.
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Se antes da sexualidade infantil Freud encarava a origem do recalque como um

conflito psíquico, com sua descoberta, passou a entender que a moral funcionava como

defesa  à  divergência  entre  as  pulsões  sexuais  e  a  conservação  do  indivíduo.  Tal

divergência se refere às tendências sexuais e à consciência moral do sujeito. Essa ideia

funda o primeiro dualismo pulsional: pulsões sexuais e pulsões do eu (Millot, 2001).

Entretanto,  Freud  considera  uma  tendência  a  um  estado  anterior  da  vida  com  a

introdução da pulsão de morte, notada principalmente a partir das brincadeiras infantis,

das neuroses de guerra e dos aspectos transferenciais no tratamento analítico. Haveria

um paradoxo entre a busca pelo bem-estar e o seu fracasso. Trataremos diretamente

dessa tese freudiana posteriormente nesse trabalho.

Millot também aponta que, mais tarde, ao discutir a fundação da civilização e

as consequências de suas exigências ao homem, Freud vai tratar da tentativa de conciliar

as  reivindicações  da  pulsão  sexual  e  as  exigências  da  civilização  como  tarefa

impossível. Assim, a ameaça de num futuro remoto o gênero humano se extinguir em

função do desenvolvimento da civilização pode não ser evitável.  Destarte,  com esta

leitura  freudiana,  Millot  (2001)  insiste  em  perguntar  se  é  possível  encontrar  um

equilíbrio e em que medida a educação permitiria aliviar o peso da coerção imposta pela

sociedade.  Os  conflitos  advindos  da  busca  de  satisfação  e  a  conciliação  com  as

exigências da civilização colocam questões importantes sobre o papel do educador, pois

antes de tudo carrega consigo seu narcisismo e suas próprias questões. Isso levaria a

uma incidência maior no papel repressor do educador com o aluno o que sustenta uma

das principais teses da autora. Entende que a análise pessoal do educador é necessária

para enfrentar o desejo dos alunos sem reprimi-los, tal como o é para o analista suportar

o desejo, a sexualidade e a transferência de seus pacientes.  Por isso, Freud concebe

educar, psicanalisar e governar como tarefas impossíveis e, portanto, a resposta ao mal-

estar da civilização é a impossibilidade de saber.

Maria  Cristina  Kupfer  em  seu  livro  Freud  e  a  educação:  o  mestre  do

impossível  (1997)  se  propõe a  discutir  a  maestria  de  Freud  não apenas  no  que  diz

respeito ao inconsciente e em suas palavras – na “teoria cunhada nessa preciosa liga do

pensar com o desejar”, – mas também por nos fazer refletir o que é ensinar e aprender.

Em  referência  ao  livro  já  citado  de  Millot  (2001),  concorda  que  Freud  foi  um

antipedagogo na justa medida em que as naturezas da psicanálise e da pedagogia se

diferem  e,  por  conta  disso,  não  é  possível  uma  pedagogia  psicanalítica.  Contudo,

confere-lhe o um lugar de mestre pela influência do seu pensamento na humanidade.
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A autora contextualiza a  obra e a vida de Freud e demarca suas vivências,

inclusive da sua própria educação. Além disso, faz apontamentos a respeito dos seus

escritos e do desenvolvimento da sua obra. O que nos interessa mais precisamente é sua

discussão em torno do desejo de saber. 

Para tanto, devemos introduzir seus apontamentos sobre o impossível da tarefa

de educar. A base está no paradoxo que a psicanálise criou ao elucidar os fenômenos

inconscientes: o poder da fala. A palavra escapa ao falante e leva o sujeito a se revelar e

se submeter ao seu próprio desejo inconsciente. Dessa maneira, a palavra é ao mesmo

tempo lugar de poder e de submissão. 

Diante deste paradoxo, o impossível da tarefa de educar não é sinônimo de

irrealizável, contudo indica que o domínio e o controle, que estão na base de qualquer

sistema pedagógico, jamais será inteiramente alcançado. 

Tal ideia nos conduz mais uma vez a refletir sobre os impasses da criança na

sua definição enquanto sujeito,  pois ao mesmo tempo que busca saber,  esquiva-se e

estabelece uma relação de incompletude com o saber.

Então, ao aproximar as crianças dos cientistas, com seus famigerados por quês,

Kupfer (1997) nos lembra que Freud gostava de pensar nos determinantes psíquicos que

levam alguém a ser um “desejante de saber”. As primeiras querem respostas dos pais,

mesmo quando as investigações sexuais foram reprimidas, e não deixam de questionar.

Por outro lado, mais que procurar respostas,  os cientistas, dedicam sua vida a fazer

perguntas. Isso posto, a autora questiona o que é o processo de aprendizagem, já que o

mesmo depende da razão que motiva a busca de conhecimento.

Para tanto, ela retoma a pulsão de saber, não sem antes situar que a descoberta

da  diferença  anatômica  é  anterior  ao  momento  citado  por  Freud.  A  criança

possivelmente nota primeiro o próprio órgão antes de perceber o diferente, porém, o que

está em jogo é a interpretação. Assim a criança se põe a querer saber, à luz de um novo

sentimento  de  perda  diante  da  castração,  pois  com  o  nascimento  vivenciou  tal

sentimento.

Sendo assim, a pulsão de saber associa-se ao dominar, ao ver e ao sublimar. A

autora desliza sobre cada um desses conceitos e retomaremos a seguir:

 Sublimar:  as  crianças  deixam de  lado a  questão  sexual  por  uma

necessidade  própria  e  inerente  a  sua  constituição,  pois  precisam

renunciar a um saber sobre a sexualidade para pode se deslocar para
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outros interesses.

 Dominar: associada a curiosidade, ela exercita o domínio das coisas

ao seu redor, como quando dissecam bichos ou lhe cortam pedaços.

Destaca-se que o modo de lidar com isso depende da compreensão

que o adulto pode ter de seus atos. Com a pulsão de morte na virada

da teoria das pulsões, consideramos a dimensão mortal do saber cuja

tendência é negar e reprimir. 

 Ver: Freud dizia que a fantasia é constituída tanto pela cena primária

como pela cena da relação sexual entre os pais. Esta última é objeto

de uma visão na qual o sujeito imagina sua origem.

A sublimação  operaria  a  transformação  da  investigação  sexual  em  outros

interesses prazerosos como pesquisa, observação da natureza, prazer em viajar, entre

outros. Isso porque toda investigação teria caráter sexual, pois o trabalho sublimatório

leva a criança a aprender outras coisas e, consequentemente, o adulto a fazer escolhas

diversas. 

No que concerne ao aprender, salienta que é preciso sempre outra pessoa, pois

ainda que sozinho ou com um livro, a aprendizagem se dá com diálogo entre o aprendiz

e aquilo que sirva de suporte ao saber. Por consequência, a aprendizagem diz respeito à

relação  professor-aluno.  Freud  chamava  atenção  para  a  importância  atribuída  ao

professor  pelo  aluno,  marca  da  influência  do  primeiro  sobre  este  último.  O  que

corresponde essa relação e a estabelecida entre o analista e o paciente é a transferência,

pois como veremos posteriormente, trata-se da repetição de protótipos infantis vivida

com uma atualidade acentuada e que pode não é restrita à relação analítica. A partir da

discussão  sobre  poder  e  transferência,  Kupfer  (1997),  chama  atenção  que  ambos,

professor  e  analista,  são depositários  de  um sentido atribuído a  partir  do desejo do

sujeito. No entanto, é do analista a tarefa de conhecer o modo singular como o desejo

opera naquele analisando, o que não é próprio do educador. No entanto, este pode se

encontrar  tentado a  impor  seus  próprios  desejos  aos  alunos o  que  cessaria  o  poder

desejante  do aluno.  Por  fim,  Kupfer  (1997,  p.  99)  conclui  que cabe ao professor  o

esforço em transmitir o campo do seu conhecimento, com base no seu desejo, e ao aluno

elaborar aquilo que lhe foi transmitido.

1.4 Freud, a educação e a psicanálise
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Embora Freud não tenha se dedicado exclusivamente à educação ao longo do

seu  percurso,  há  contribuições  importantes  sobre  o  tema,  que  como  vimos

anteriormente, contribuem para práticas educacionais ou mesmo reflexões pautadas no

discurso  psicanalítico.  Na  sua  visão,  a  educação  tinha  um papel  importante  para  a

cultura o que será melhor apontado nos capítulos seguintes. De qualquer modo, há dois

textos consecutivos que tratam do papel da educação e do educador no desenvolvimento

do homem.

 Em O interesse educacional da psicanálise (Freud, 1913/1996), encontramos

novas indicações sobre os efeitos da amnésia infantil na relação estabelecida entre os

adultos  e  as  crianças  que  já  haviam  sido  apontadas  em  Três  Ensaios  sobre  a

Sexualidade (Freud, 1905) como veremos posteriormente. É contundente: não podemos

entender as crianças porque não mais entendemos nossa própria infância. 

Se os educadores se familiarizassem com as descobertas da psicanálise, não

correriam o risco de superestimar os impulsos socialmente irrelevantes ou perversos que

surgem nas crianças. Pelo contrário, não tentariam suprimi-los à força o que pode levar

a  predisposição  a  doenças  nervosas.  O que  Freud  salienta  é  que  a  Psicanalise  tem

oportunidade de observar as consequências da educação na produção dessas doenças.

Nesse momento, percebemos o pai da psicanálise ainda está às voltas com uma possível

profilaxia  das  neuroses,  papel  atribuído,  por  outro  lado,  a  uma  educação

psicanaliticamente esclarecida como apontou Kupfer (1997).

Já em Algumas reflexões sobre a psicologia do Escolar (1914/1996), parte da

análise  da  sua  própria  relação  com  a  educação,  numa  menção  sobre  seu  processo

educacional, ampliada com sua observação da atualidade em Viena. Tratava-se de uma

educação eminentemente conservadora, atribuída a falta de interesse pela psicanálise,

justamente na cidade onde residia e berço da nova disciplina que criara.

Sua reflexão parte da seguinte questão: o que exerce maior influência sobre os

indivíduos educandos seria a preocupação pelas ciências ensinadas ou o interesse pela

personalidade dos mestres que as ensinam, sendo esse último uma corrente oculta e

constante em nós. Educadores/mestres despertariam a nossa mais energética oposição,

ao passo que seríamos forçados a uma submissão completa. 

Assim, conclui que a psicanálise nos mostra como as atitudes emocionais entre

os indivíduos são de suma importância desde a tenra infância até os comportamentos

futuros, especialmente aquelas estabelecidas com as figuras parentais. Isto é, mesmo
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que as relações desenvolvidas pelas crianças tomem direções diversas, não se pode abrir

mão da natureza e da qualidade das primeiras. Nessa série, depois dos pais, estão os

professores e irmãos.

Mais  tarde  na  Conferência  XXXIV:  Explicações,  aplicações  e  orientações,

Freud  (1932/2010)  discute  as  aplicações  da  psicanálise  à  educação,  não  sem antes

lembrar que foi preciso conhecer as particularidades da infância para poder entender a

etiologia das neuroses. Ele atribui à sexualidade surgida e experienciada nos primeiros

anos  os  fatores  decisivos  para  a  vivência  da  sexualidade  adulta.  Dessa  maneira,  as

impressões desse primeiro momento de vida influenciam o trauma e são recalcadas, por

conseguinte constituem a predisposição de distúrbios funcionais posteriores.

Compreendemos que a dificuldade da infância se acha em que num breve
lapso de tempo a criança deve se apropriar dos resultados de uma evolução
cultural que se estendeu por milênios de anos:  o controle das pulsões  e a
adaptação social  ou pelo menos,  esboços  de  ambos.  Somente  uma parte
dessa mudança ela pode alcançar  por seu próprio desenvolvimento, muita
coisa tem de lhe ser imposta pela educação. (Freud, 1932/2010, p.308-309
grifo nosso).

Então, Freud questiona a possibilidade de submeter uma criança à análise com

fins profiláticos, como as vacinas têm função contra vírus. A aplicação da psicanálise à

educação deve ser buscada em outro lugar, tanto pela natureza da educação como da

análise. À Educação, cabe inibir, proibir, suprimir as pulsões, enquanto a criança precisa

aprender a dominá-los com uma liberdade restrita o que pode por vezes gerar conflitos,

os  quais  cabem ao  analista.  É  nesse  paradoxo  entre  a  necessidade  da  criança  e  as

funções do educador e do analista que reside a possibilidade de um trabalho conjunto. 

A contribuição da psicanálise à educação nessa perspectiva apontada por Freud

é  a  reflexão  em torno  do  quanto,  como e  através  de  que  meios  operacionalizar  as

funções  acima  citadas.  Ademais,  nem  todos  os  objetos  de  influência  educacional

exercem as mesmas influências para cada criança. Idealmente, a educação está aquém

das expectativas de sucesso. Para Freud (1932/2010), toda educação é facciosa, pois

busca inserir a criança na ordem social vigente. No que diz respeito ao educador, Freud

é objetivo: a única preparação é um sólido treino em psicanálise através de uma análise

pessoal. 

A escolha  desses  textos  se  deu  em  consequência  da  leitura  que  fizemos

anteriormente e, portanto, da necessidade de tomar suas palavras em torno da educação.

A questão da pulsão de saber parece estar implícita tanto no movimento da criança em
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torno da sexualidade quanto no exercício da função do educador que se depara com sua

própria sexualidade. Além disso, como vimos, a busca de conhecimento e a lógica da

aprendizagem estariam diretamente relacionadas a tal pulsão.

Finalmente, se a pulsão de saber está relacionada com o desejo, especialmente

como indicam as leituras orientadas pela psicanálise lacaniana, as discussões até aqui

empreendidas apontam para uma falha na transmissão do desejo de saber fundamental

para o processo educacional. O educador, seja ele o professor ou os pais, tem como

função a transmissão do desejo de saber, a fim de que a criança possa desejar saber. É

preciso reconhecer neste outro o desejo para apoderar-se do seu próprio desejo. Essa

lógica será melhor trabalhada do âmbito da clínica como veremos a seguir.

1.5 A clínica psicanalítica e o saber

Em 1885 no texto construído com Breuer, Estudos sobre a Histeria, Freud dá

uma indicação precisa sobre o saber: “O que desejamos ouvir de nosso paciente não é

apenas o que sabe e esconde de outras pessoas; ele deve dizer-nos também o que não

sabe” (Freud, 1885/1996, p.188-9).

Assim, o inconsciente é também o não sabido que de algum modo diz respeito

ao sujeito. Aliás, é preciso lembrar que a psicanálise surgiu em meio à inquietação de

Freud diante dos sintomas das histéricas, quando a explicação de uma etiologia orgânica

não parecia  suficientes.  Dos  primeiros  estudos  sobre  hipnose,  depois  descartados,  à

associação livre como técnica da psicanálise, ele constituiu uma clínica do inconsciente

com  a  aposta  de  conteúdos  dificilmente  acessados,  em  virtude  do  recalque,  só

emergiriam na clínica através da fala. Complemente-se a essa descoberta as primeiras

pacientes  histéricas  de  Freud  que  disseram  que  ele  deveria  ficar  calado  para  que

pudessem falar, o que foi chamado de associação livre. Deste modo, supôs que elas

tivessem o que falar do sintoma, um saber sobre o mesmo que poderia levá-las à cura. 

Em seguida, Freud introduziu em sua teoria e clínica o termo transferência, já

utilizado  em  outros  campos  de  conhecimento,  pode  ser  compreendida  como

deslocamento, transporte, substituição de um lugar por outro, sem que essa operação

afete  a  integridade  do  objeto  (Roudinesco  &  Plon,  1998).  Mais  precisamente,  em

psicanálise, é o processo de atualização dos desejos inconscientes em que os protótipos

infantis  são  revividos  na  figura  do  analista,  portanto,  fundamental  no  processo  de

análise.  Mais  tarde,  em 1915,  em  Observações  sobre  o  amor  transferencial, Freud
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(1915/1996)  introduz  a  noção  de  amor  de  transferência  como  repetição  do

enamoramento pelas primeiras figuras de amor, a saber, os pais e seus representantes.

Esse amor dirigido ao analista não pode ser subestimado e deve ser manejado mesmo

quando  manifesto  por  meio  de  sentimentos  hostis.  Mais  tarde  em  1920,  Freud

relacionou  a  transferência  ao  Édipo  e  a  repetição  nela  implicada  diria  respeito  aos

fragmentos  da  vida  sexual  infantil  (Kaufman,  1996,  Roudinesco  &  Plon,  1998,

Laplanche e Pontalis, 2001). Trataremos desses pontos posteriormente.

Kaufman (1996) no verbete transferência nos lembra que Lacan tem indicações

importantes a respeito. Em seu seminário de 1960-1961 dedicado ao tema, ele parte do

texto de Platão O banquete que se articula desejo e amor na transferência. Trata-se de

uma discussão entre seis personagens em torno de Sócrates sobre o amor, em diferentes

concepções. Lacan demonstra ao longo deste seminário como Sócrates ocupava o lugar

daquele que interpreta o desejo, o lugar do analista, ao se abster do amor, ou melhor,

recusa-se  a  ser  aquele  que  ama  e  que  deseja,  marcado  pela  falta.  Na  realidade,

posiciona-se como aquele a quem se ama e como desejante, na medida em que nada

pode dizer de si como tal. Com base nesse jogo presente no diálogo platônico, Lacan dá

provas do desejo do analista como lugar de onde se pode interrogar a transferência. O

desejo de Sócrates o apresentaria como aquele que nada sabe cujo saber só aparece

suposto pelo outro. Logo, consideramos um seminário importante sobre o saber na obra

lacaniana.

Já  no  Seminário  seguinte,  nomeado  como  A identificação,  é  introduzida  a

fórmula sujeito suposto saber que anos depois, em 1964, será associada à transferência

(Kaufman, 1996, Roudinesco & Plon, 1998).

Em A criança e o Saber3, Martine Menés (2012) discute a clínica com crianças

e adolescentes cujo sintoma eminente é o fracasso escolar4. A tese do livro é que para

aprender é preciso desejar aprender. Com efeito, a relação ao saber se apoia no desejo

de saber e é singular. Em nota de rodapé, a autora explica que essa expressão é recente,

da década de 60 do século passado, e apareceu na mesma época nos dois principais

campos de interesse: psicanálise e pedagogia

Considerar  como  uma  criança  pode  “pegar  o  saber”,  apropriar-se  dele  e

aprender, é se interrogar sobre sua história no curso da constituição de seu desejo. Tal

3 Tradução Nossa.
4 Decidimos incluir nessa secção do trabalho em virtude da característica eminentemente clínica do seu 
livro em que traz pontuações importantes sobre a formação do sintoma e o processo psicanalítico.
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história  é  marcada  pelos  momentos  de  desenvolvimento  psíquico  que  atravessam a

infância  e  pelos  eventos  absolutamente  singulares  cujos  traços  conscientes  e

inconscientes influenciam a existência. 

Ela distingue duas facetas do saber: como objeto e como ato. O primeiro, saber

como  objeto,  inclui  um  conjunto  infinito  de  aquisições  possíveis,  abertas  e

constantemente renovadas de conhecimentos de ordem teórica. Como objeto, permite

tomá-lo como um bem a ser possuído tal como valor de poder, de ferramenta de sucesso

e de forma de dominação. Tal forma de saber é um produto herdado de gerações por

intermédio de uma cadeia de transmissão e de filiação o que acarreta uma relação de

certa dependência.

Sobre  o  saber  como ato,  Menés  (2012)  designa-o como processo  regular  e

permanente de conhecer o novo e evocar os conhecimentos adquiridos. Logo, permite a

relação entre aquele que aprende e o que é aprendido. 

A autora lembra que compreender etimologicamente significa “prendre avec

soi” [pegar consigo] que é a questão do saber, isto é, poder ser usado em consequência

de ter sido integrado e assimilado. A aquisição sem “pegar por si”, sem que ele satisfaça

a  curiosidade  ou  o  desejo  próprio,  pode  levar  a  um não-saber,  um saber  vão,  sem

dimensão de reflexão,  enquanto o ato  de  saber  supõe a  possibilidade de pensar,  de

compreender  e  de  interrogar.  Sendo  assim,  o  sujeito  apto  a  saber  tem  a  distância

necessária comparada ao que aprendeu e se torna capaz de se diferenciar daquele que

herdou aquilo em que se reconhece. 

Sobre  a  pulsão  de  saber,  o  período  de  investigação  sexual  termina  com o

recalque, assim como as fixações nas figuras parentais é um mecanismo indispensável à

humanização do sujeito que o permite entrar no laço social. A maior dificuldade nessa

pulsão  é  o  risco  de  ser  atingido  por  afetos  como  angustia,  inibição  ou  por

comportamentos sintomáticos recalcados.

A autora ainda discute  a  passagem de uma curiosidade julgada  pelo adulto

como mal colocada ou imprópria a uma curiosidade sublimada em que parte da libido se

dirige a outros domínios: de interior para exterior; de uma vontade de saber primário a

um desejo de aprender; de um desejo de dominar o outro ao de dominar o saber; de um

saber sobre o desejo a um desejo sobre os saberes.  Os objetos de saber coletivos e

próprios à cultura vão substituir os objetos das teorias sexuais infantis. 

Essa indicação parece ser importante no que diz respeito aos destinos da pulsão

de saber  aos  quais  Freud se refere,  sobretudo,  no texto  de 1915  As pulsões  e  seus
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destinos (Freud, 1915) que trataremos posteriormente.

Por  último,  Menés  (2012)  conclui  que  as  dificuldades  de  aprendizagem

associadas  ao  fracasso  escolar  são  qualificadas  de  “disfuncionamentos”,  ligadas  a

problemas em meio à aprendizagem. Entretanto, ela os considera como consequências

de um estado psíquico e não sua causa, pois considerá-lo como tal seria reduzir o sujeito

às normas impostas. Note-se que não é por acaso que uma verdadeira necessidade da

civilização é hoje o dever de lembrar, acompanhado de inúmeros técnicas, assim como

de tudo saber. A circulação do discurso, portanto, garante o ato de separação para que a

criança venha a desejar por si e fazê-lo circular é apostar no futuro da civilização. 

Atualmente, o discurso dos adultos também influencia o imaginário constituído

a partir dos problemas de aprendizagem que comumente reduz a criança ao que ela

apresenta, ou seja, suas dificuldades ou fracassos, e não ao que ela é. Isto é, não toma

seu sintoma como consequência e, sim como causa, desprezando suas características

particulares. Portanto, não a considera como sujeito falante e desejante, o que leva a

uma  série  de  procedimentos  para  os  problemas  apresentados  nas  clínicas

psicopedagógicas ou terapêuticas, e mesmo nas escolas, desconsiderando qualquer saber

inconsciente.

Ainda  sobre  a  clínica,  apresentamos  o  caso  Hans  publicado  por  Freud

(1909/1996) com algumas indicações clínicas.  De forma resumida,  o pai  da criança

apresentou a Freud suas observações acerca do adoecimento do filho.  Nas primeiras

observações, Hans tinha por volta de 3 anos e os relatos indicavam uma ameaça de

castração  imputada  pela  mãe  quando  flagrou  sua  masturbação,  o  que  o  deixou

angustiado.  Além  disso,  era  tomado  por  uma  ânsia  de  saber  e  no  meio  das  suas

curiosidades estava a diferença entre os “pipis” de pessoas grandes e pequenas, o que

em seguida foi transposto aos homens e às mulheres. Ele adoece quando a irmã nasce,

pois fora deixado de lado pela família com a chegada da bebê, especialmente por sua

mãe. Sua chegada impõe a ele a questão sobre os “pipis” de modo irremediável. Ele

passa a ter fobia de cavalo e uma angústia intensa. 

A descrição do caso demonstra sua curiosidade marcada pela pulsão de ver,

pois Hans estava atento aos “pipis” e os buscava com seu olhar. No que concerne à

origem da fobia, ligada ao momento em que vê um menino cair de um cavalo grande e

pesado,  Freud  (1909/1996,  p.  53)  associa  à  interpretação  do  pai:  “Hans  naquele

momento percebeu um desejo de que seu pai caísse daquele mesmo modo...e morresse”.

Cada vez que novos elementos em torno dos cavalos o levavam a novas teorias, seu pai
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e Freud arriscavam esclarecimentos. Percebe-se que estes tinham efeitos parciais, como

se Hans não se satisfizesse por completo e uma parcela de curiosidade restasse para que

novas perguntas fossem feitas. Seu pai lhe escreve algum tempo depois: “ainda persiste

um traço do seu distúrbio, mesmo que não mais sob a forma de medo, mas só sob a do

instinto normal de fazer perguntas” (p. 93, grifo nosso).

Freud (1909/1996) também associa seu adoecimento à explicação da mãe de

que todo mundo tinha “pipi” o que leva Hans a considerar que a diferença está nos

tamanhos e a dar início às suas investigações. Berges & Balbo (2001) demonstram que é

preciso que a mãe não responda completamente às perguntas e suponha na criança a

capacidade de fazer teorias para que consequentemente esta última faça hipóteses em

torno do que a primeira não sabe. Assim, a resposta tomada como verdade por Hans

pode  ter  levado  à  fobia,  mas  discutiremos  mais  detalhadamente  essa  hipótese  no

próximo capítulo.

No mais, o medo da castração lhe colocava numa triangulação edípica, já que a

masturbação  atuava  como  um  componente  de  sua  fantasia  com  sua  mãe.  Freud

(1909/1996) aponta ainda uma ambivalência entre amor e agressividade pelo pai, em

virtude da relação próxima entre eles o que ele liga ao sadismo. Tal comparação foi

entendida conforme um sonho de punição – mãe ir embora – e com uma fantasia da

girafa amassada, interpretada por Freud como uma tomada de posse.

Outrossim,  o  que  nos  interessa  em Hans  é  seu  afã  pelo  saber,  sendo uma

espécie de modelo para esta pesquisa. No texto freudiano, a relação de Hans com sua

sexualidade e seu drama edípico levam a sua atividade investigativa, em que havia uma

oscilação entre querer saber e não querer saber. Em decorrência do horror e do desejo de

saber,  a  fobia para evitar  o horror.  O caso Hans tem destaque nesse trabalho como

veremos no próximo capítulo.

Por  fim,  transcrevemos  o  verbete  Desejo de  Kauffman  (1996,  p.  118)  que

dedica um parágrafo entendido como A pulsão e o desejo, duas formulações para um

mesmo fenômeno: 

Último  ponto  importante  na  posição  freudiana  concernente  ao  desejo:  a
referência  à  sexualidade  infantil,  à  vida  dos  desejos  insatisfeitos  que
fomentam os sonhos,  enuncia-se  na  linguagem do pulsional.  (...)  falar  de
desejo e falar de pulsão são, para Freud, duas maneiras de abordar um mesmo
fenômeno. Isso é formulado desde A interpretação dos Sonhos. (...) “Desejos
insatisfeitos são as forças pulsionais da imaginação poética” [em Escritores
Criativos e Devaneios, FREUD, 1908].

Nesta perspectiva, parece-nos indicar um modo de articular desejo de saber e
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pulsão  de  saber,  já  presente  em Freud desde  a  própria  formulação do inconsciente,

principalmente porque pensamos ser indissociáveis. Isto é, a constituição de um sujeito

saber em uma referência “chistosa” às formulações lacanianas de sujeito suposto saber

e sujeito do inconsciente.

Como já citamos, Cordié (1993/1996) e Magalhães (2012) também articulam

desejo e pulsão. A primeira prefere desejo de saber à pulsão de saber apoiada na sua

leitura  Lacan.  A última  constrói  um  percurso  da  pulsão  ao  desejo  de  saber  para

demonstrar que a pulsão de saber constitui o sujeito do inconsciente. Em vista disso, na

clínica psicanalítica, o analisando tenta dar conta do saber em uma passagem do horror

de saber ao desejo de saber.

Por conseguinte, concordamos com Magalhães (2012) quanto à importância da

articulação da pulsão com o desejo para a clínica psicanalítica, se consideramos a pulsão

como essencial no funcionamento psíquico, logo, para uma compreensão do sujeito. Do

mesmo modo, também vimos com a educação a função da transmissão do desejo de

saber no processo de aprendizagem auxilia nessa nossa posição.

A criança  é  impulsionada pela  pulsão  de saber  para  aprender  e  estabelecer

novas  relações  com o mundo  ao  seu  redor.  Toda  curiosidade  pela  sua  origem,  sua

história  e suas relações sociais  leva à investigação sexual infantil  e parece ajudar a

construir duas elaborações em torno do sujeito: a diferença sexual e a relação sexual, ou

seja, como situam-se homens e mulheres no laço social. Assim, curiosidade em torno do

sexo se desloca para o desbravamento desse mundo e, comumente, orienta-se pela busca

de conhecimento,  pois,  a sublimação dessa investigação é o que leva o sujeito a se

interessar por outras coisas e, consequentemente, a fazer escolhas diversas.

Finalmente, consideramos relevante a pesquisa dos componentes da pulsão de

saber e a possível demonstração da correlação do conceito ao longo da obra de Freud, já

que é evocado nas discussões apresentadas na educação e na clínica como pudemos

demonstrar.
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CAPÍTULO II – DAS TEORIAS AO SABER

2. 1 Introdução ao saber

No final do século XIX, a teoria psicanalítica propôs o inconsciente como um

sistema  do  aparelho  psíquico  constituído  por  conteúdos  recalcados,  cujo  acesso  ao

sistema  consciente  é  difícil,  embora  tenha  uma  significativa  influência  na  vida  do

sujeito  (Laplanche e  Pontalis,  1982/2001).  O livro  Interpretação dos sonhos  (Freud,

1900/1996) mostra que os sonhos podem revelar algo antes inapreensível para o sujeito,

portanto, inconsciente. Foi apresentado por Freud em 1900 e considerado por muitos a

obra  inaugural  da  psicanálise.  Destaca-se,  ao  longo  da  obra  freudiana  e  em  todo

desenvolvimento  posterior  da  psicanálise,  outras  compreensões  do  conceito  de

inconsciente.

A ideia de uma sexualidade infantil é introduzida no texto “Três ensaios sobre

a sexualidade ”, diretamente relacionada ao inconsciente. No entanto, desde o final do

século XIX nas correspondências com Fliess e no trabalho A sexualidade na etiologia

das neuroses  (Freud, 1898/1996), Freud já apontava que as crianças eram capazes de

todas as funções sexuais psíquicas e somáticas.

Em  uma  carta  de  Freud  a  Abraham  (Coutinho  Jorge,  2010,  Gay,  1989),

podemos ler: “a resistência à sexualidade infantil (…) fortalece minha opinião de que os

Três Ensaios [sobre a sexualidade infantil] são uma realização de valor comparável à

Interpretação dos Sonhos”.

Freud  parecia  se  referir  ao  escândalo  à  época  de  sua  anunciação  sobre  a

sexualidade como uma característica do homem presente desde o seu nascimento e,

portanto,  não  diz  apenas  o  ato  sexual.  A sexualidade  é  infantil  por  ser  uma marca
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indelével  do  sujeito  que  não  se  desenvolve  e  permanece  por  toda  a  vida.  Mais

precisamente, Sauret (1997, p.22) explica o infantil como “um traço de perversão se

podemos assim chamar esse traço ineliminável de gozo que o sujeito deve ao fato de

ser falante”. Trata-se da característica perverso-polimorfa da sexualidade infantil, aliada

à possibilidade de falar do ser humano que opera a distinção dos outros animais. Mesmo

que, etimologicamente, o termo infantil designe aquele que não fala, concordamos com

Prates Pacheco (2012) que, mesmo não falando, a criança está tomada pela linguagem.

A autora lembra que a discussão em torno das fases psicossexuais da criança levou

Freud a substituir  a  compreensão desenvolvimentista  ou educacional  de sexualidade

infantil por outra que enfatiza a fantasia. 

Outro ponto que não podemos perder de vista é que a reorganização das classes

sociais guiadas, sobretudo, pela valorização da educação contribuiu para o sentimento

de infância cunhado por Ariès (2006). Prates Pacheco (2012) é quem nos chama atenção

ao citar Jacques Donzelot e sua discussão do advento da família moderna centrada no

primado da educação como efeito de algumas diferenças que surgiram em torno das

diferentes posições na família e na sociedade.

Portanto,  infância  enquanto  substantivo  que  designa  fase  da vida  surgiu  na

idade  média  e  continua  representando  esse  momento  que  todos  os  seres  humanos

vivenciam.  Tal  fase  tem  um  aspecto  temporal,  marcada  por  um  início  e  um  fim,

enquanto  o  infantil  podemos  pensá-lo  atemporal,  pois  como  veremos  com  Freud

(1905/1996) a seguir, há algo que se desenvolve na infância e perdura por toda a vida.

Uma  marca  ineliminável  que  acompanha  o  sujeito  nas  suas  escolhas,  no  seu

funcionamento psíquico e até mesmo no adoecimento.

 2. 2 Sexualidade Infantil: um ensaio representativo

Como  já  dissemos,  é  com  seu  texto  fundamental  “Três  ensaios  sobre  a

sexualidade” que Freud (1905/1996) introduz a ideia de uma sexualidade infantil. No

primeiro ensaio, dedica-se às aberrações sexuais e introduz o conceito de pulsão para

demonstrar  os desvios da mesma em relação aos objetos o que o leva a discutir  os

comportamentos sexuais considerados desviantes. No segundo, apresenta sua tese sobre

a  sexualidade  infantil  e,  por  fim,  no  terceiro,  trata  das  manifestações  sexuais  na

puberdade que marcam a passagem da vida sexual na infância para a vida adulta. Aqui,

discutiremos  mais  detalhadamente  o  segundo  ensaio  nomeado  como  Sexualidade
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Infantil,  pois foi necessário primeiro reconhecer a sexualidade desde a infância para

considerar  os  esforços  das  crianças  em  dar  conta  do  mundo  a  partir  das  suas

investigações sexuais infantis.

Vale  ressaltar  o  valor  fundamental  desta  obra  pela  amplitude  alcançada  do

conceito de sexualidade infantil  e,  especialmente,  pelo trabalho tecelão de Freud ao

retomar diversas vezes o texto para incluir notas ou modificar parágrafos, de acordo

com seu avanço teórico. Principalmente, após teses fundamentais como o Narcisismo

(Freud,1914/2010), a pulsão de morte (Freud, 1920/2010), suas elaborações presentes

em  O Eu e o Id (Freud, 1923/2011b) e  O problema econômico masoquismo (Freud,

1924/1996).  Por  exemplo,  com  o  estudo  do  Narcisismo,  Freud  acrescenta  que  a

atividade sexual se apoia primeiramente nas funções de preservação da vida para em

seguida tornar-se independente. Desenvolveremos esses pontos nos próximos capítulos.

Destarte,  o  ensaio  se  inicia  com  a  discussão  sobre  a  relação  entre  a

influência  da  vida  dos  antepassados,  portanto  pré-história,  e  a  vida  do  sujeito  na

construção da infância.  Ou seja,  a  relação entre  o sujeito  e  o  grupo.  Em uma nota

acrescentada em 1915 (Freud, 1905/1996, p. 163), afirma que a história inicial [desde o

nascimento]  deve  ser  levada  em  consideração  antes  mesmo  da  influência  da

hereditariedade. 

À época  de 1905,  havia  uma escassez  bibliográfica  sobre  as  manifestações

sexuais  na  infância,  apenas  referências  a  ereções,  masturbação  ou  atividades

semelhantes  ao  coito  na  vida  das  crianças,  tomadas  como  pontuais  ou  até  mesmo

manifestações excepcionais. Para Freud, essa escassez se referia à dificuldade do adulto

em lidar com sua sexualidade e a amnésia infantil foi compreendida como fenômeno

que encobre as primeiras experiências sexuais vividas na infância.  Essas experiências

seriam  como  registros  pré-históricos  do  sujeito  o  que  levou  Freud  a  questionar  a

dimensão  da  influência  da  hereditariedade  na  vida  do  adulto,  se  consideramos  a

sexualidade infantil. 

A hereditariedade, portanto,  um fator biológico, é um ponto de destaque na

discussão da sexualidade e está presente desde os Três Ensaios (Freud, 1905/1996) até

trabalhos tardios como Sexualidade Feminina em (Freud,1933/2010). Advindo de uma

tradição da ênfase do fator biológico no desenvolvimento do indivíduo, e também no

adoecimento, Freud tenta se distanciar dessa influência para poder justificar sua tese do

inconsciente. A psicanálise convoca à reflexão sobre a marca da interação do homem

com o meio ambiente e com os outros semelhantes. 
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Para  demonstrar  a  presença  da  sexualidade  infantil  desde  a  infância,  Freud

apresenta  algumas  manifestações  sexuais  particulares  a  cada  momento  do

desenvolvimento físico e psíquico. Por exemplo, o chuchar (o peito da mãe e a própria

pele) é uma dessas manifestações que ainda ilustra o autoerotismo. Este foi um conceito

cunhado por Havelock Ellis para explicar uma excitação de dentro para fora do corpo.

Para Freud, o autoerotismo é o movimento da pulsão sexual se satisfazer no próprio

corpo antes de se dirigir ao outro. Assim, a libido se fixa na zona oral e introduz a

separação entre as satisfações das necessidades vitais e as satisfações de outra ordem, ou

seja, psíquicas. Os dentes e a mastigação operariam a separação da satisfação vital e

pulsional,  sendo a pele,  portanto,  objeto próprio de satisfação. Ou melhor,  podemos

considerar  o  corpo  como  todo  tomado  pelo  autoerotismo.  Como  características

essenciais  dessas  manifestações,  destacam-se  as  funções  somáticas  vitais,  o

autoerotismo e o domínio de zonas erógenas.

 A satisfação vivenciada desde a infância a partir das pulsões sexuais se refere

principalmente à qualidade do estímulo e não apenas à determinada parte do corpo.

Deste modo, verifica-se nos Três ensaios a noção de repetição vinculada a satisfação de

determinada  zona,  em  virtude  do  sentimento  peculiar  de  tensão  que,  por  sua  vez,

provoca tanto o desprazer como a sensação de prurido ou de estimulação. Assim, o alvo

da pulsão infantil5 consiste em provocar a satisfação mediante a estimulação apropriada.

Sublinhe-se a noção de repetição já vinculada à pulsão desde o princípio da teoria que

como veremos posteriormente em 1920 terá destaque.

Ademais, as manifestações masturbatórias na criança tornam-se marca maior

da satisfação no corpo nesse momento da obra freudiana.  A masturbação infantil  se

constituiria em três fases, a saber, a lactância (crianças muito pequenas), fluorescência

da  atividade  sexual  (concomitante  a  descoberta  dos  genitais)  e  o  onanismo  da

puberdade. Outra manifestação sexual seria a estimulação da zona anal, principalmente,

pela retenção das fezes por algumas crianças em que a vivência de prazer na fase anal

seria concomitante a um período de interdição de certos comportamentos.

No que diz respeito às formações do inconsciente, Freud reconhece nessa obra

sua superestimação da teoria da sedução, anunciada em 1896 quando discorria sobre a

etiologia das neuroses.  Naquele momento,  defendia a  influência do adulto,  e  de até

5 Faz-se notar a opção do termo “pulsão infantil” pelo tradutor. Esta opção enfatizaria a característica 
infantil da pulsão, deste modo, na criança ou no adulto, a pulsão está dotada da mesma função? 
Verificamos a versão do texto em alemão e lá encontramos Das Sexualziel des infantilen Triebes. O alvo 
sexual da pulsão infantil ou o alvo da pulsão sexual infantil? 
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outras  crianças,  no  tratamento  prematuro  da  criança  como objeto  sexual.  Em 1905,

reconhece que o despertar  da vida sexual  pode ocorrer  espontaneamente por  causas

internas.

Ainda sobre a característica perverso polimorfa da pulsão, encontramos uma

indicação precisa sobre o infantil e seu caráter perverso nos Três Ensaios:

Nesse  aspecto,  a  criança  não  se  comporta  de  maneira  diversa  da  mulher
inculta média, em quem se conserva a mesma disposição perversa polimorfa.
Em condições usuais, ela pode permanecer sexualmente normal, mas, guiada
por um sedutor habilidoso, terá gosto em todas as perversões e as reterá em
sua atividade sexual. Essa mesma disposição polimorfa e, portanto, infantil, é
também  explorada  pelas  prostitutas  no  exercício  de  sua  profissão,  e  no
imenso número de mulheres  prostituídas  ou em quem se deve supor uma
aptidão para a  prostituição,  embora  tenham escapado ao exercício  dela,  é
impossível  não  reconhecer  nessa  tendência  uniforme  a  toda  sorte  de
perversões  algo  que  é  universalmente  humano  e  originário  (Freud,
1905/1996, p. 180).

Essa  característica  é  fundamental  para  distinguir  a  sexualidade  como

constitutiva  do  sujeito  e  o  ato  sexual.  Como  observamos,  suas  manifestações  se

apresentam de diversas maneiras desde tenra idade e repercutem tanto na maturação

biológica como psíquica, inclusive no modo de ordenamento da criança no mundo. 

Por conseguinte, outra característica fundamental da pulsão, em 1905, é sua

parcialidade, pois as pulsões parciais jamais são totalmente satisfeitas. Salienta-se que o

prazer de olhar, o prazer de exibir e o prazer de crueldade já estavam elencados como

modos de obter satisfação. A relação entre esses modos de satisfação e a pulsão serão

trabalhados no capítulo seguinte.

Ainda sobre a sexualidade infantil, Freud (1905/1996) aponta que as crianças

pequenas  são  desprovidas  de  vergonha  e  mostram  satisfação  inequívoca  no

desnudamento do corpo, especialmente das partes íntimas. Nota-se nessas crianças uma

inclinação  perversa,  pois  as  mais  velhas  teriam  sua  curiosidade  interditada  pela

vergonha, presente na latência como já demonstramos.

Apesar do reconhecimento do fracasso da sua teoria da sedução, como dito

anteriormente, Freud localiza a influência na vida sexual da criança através da perversão

de ver. Por conta desta curiosidade manifesta de forma espontânea, compara a pulsão de

ver a uma manifestação sexual igualmente espontânea na criança cujo ponto de partida é

sua  curiosidade  dirigida  aos  próprios  genitais,  antes  mesmo  da  masturbação.  Em

seguida, interessa-se pela genitália do outro na primazia da zona anal.

As inibições sexuais na infância ocorreriam no período de latência, a partir do

qual a criança é comumente introduzida nas práticas educacionais. Para Freud, inibições
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como o asco  e  a  vergonha são  reflexos  das  exigências  ideais  e  morais  próprias  da

educação.  Como  a  sublimação  das  pulsões  sexuais  seria  relativa  a  esse  período,  a

criança  despertaria  para  a  outros  interesses  que  não  apenas  a  sexualidade  o  que

favoreceria o processo educacional. 

O caráter perverso-polimorfo da pulsão sexual, ou seja, o desvio da meta do

coito e da reprodução, deixa escapar algumas manifestações como a masturbação que

não cessa de aparecer até a puberdade, momento no qual o sujeito poderá vivenciar

efetivamente a genitalidade. Assim, a insistência dos educadores em educar aquilo que é

“ineducável” seria em vão.

No  que  concerne  à  crueldade,  pertinente  a  qualquer  sujeito,  é  atribuída  à

possível origem à pulsão de dominação. Como a capacidade de compadecer-se diante da

dor do outro aparece mais tardiamente na criança, Freud constata em certas crianças

uma crueldade  particular  com os  animais  que  levantam suspeitas  de  uma atividade

sexual intensa e precoce, associadas ao caráter sexual da pulsão de dominação. Sendo

assim, a relação estabelecida entre a pulsão de ver e a pulsão de dominação na pulsão de

saber é uma das questões que tentaremos responder ao longo deste trabalho.

Por fim, podemos considerar o ensaio  Sexualidade Infantil como texto central

das discussões sobre o tema homônimo. No trabalho de retomá-lo em vários momentos

da obra, como indicamos, percebe-se a tentativa de Freud em formalizar a sexualidade

infantil como tese fundamental à psicanálise, tanto quanto o próprio inconsciente.

2. 3 A pulsão de saber

Como vimos, a pulsão sexual é apresentada em 1905, não sem Freud apontar

para sua negação por seus antecessores o que teria sido considerado um erro com graves

consequências. Ademais, a amnésia infantil é apresentada como fruto do recalcamento

das pulsões sexuais e, por isso, o adulto tentaria negar essa sexualidade já presente na

infância.  Assim,  os  conceitos  de  inconsciente,  de  sexualidade  infantil  e  de  pulsões

sexuais estão diretamente relacionados, pois os conteúdos sexuais manifestados desde

tenra  idade  são  recalcados,  tornam-se  inconscientes  e  modificam-se  em  forma  de

sintoma, de sonhos e de atos falhos – formações do inconsciente por excelência. 

Vale ressaltar que embora o termo pulsão já estivesse presente na obra, apenas

em 1915 foi incluído nos Três Ensaios uma formulação mais completa e definitiva: 
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Por pulsão podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico de
uma  fonte  endossomática  de  estimulação  que  flui  continuamente  para
diferenciá-la do “estímulo”, que é produzido por excitações isoladas vindas
de fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos de delimitação entre o anímico
e o físico (Freud, 1905/1996, p. 159). 

Essa formulação está presente no texto central da teoria das pulsões publicado

em 1915, As Pulsões e seus destinos  (Freud, 1905/1996),  em que há uma tentativa de

apresentar  de  maneira  mais  formal  a  dualidade  pulsional  entre  as  pulsões  de

autoconservação e as pulsões sexuais, como discutiremos posteriormente.

Em  1915,  foi  incluído  um  tópico  na  parte  II  dos  Três  ensaios  sobre  a

sexualidade (Freud,  1905/1996)  chamado  “Investigação  Sexual  Infantil”  no  qual

discutiu a “pulsão de saber” (Die Wissentrieb). Para Freud, a investigação das crianças

em torno do sexo estava inscrita nessa pulsão de saber ou investigar. Caracterizou da

seguinte maneira: “essa pulsão não pode ser computada entre os elementos pulsionais

elementares,  nem  exclusivamente  subordinada  à  sexualidade.  Sua  atividade

corresponde, de um lado, a uma forma sublimada de dominação e, de outro, trabalha

com a energia escopofílica” (Freud, 1905/1996, p.183).

Podemos concluir  que a pulsão de saber comporta elementos das chamadas

pulsão de dominação e  pulsão de ver ou  pulsão Escópica cujo objeto  desta  última

nomeou como objeto olhar,  mais um dos objetos (parciais) da pulsão.  Sendo assim,

embora não subordinada à sexualidade, a pulsão de saber teria uma total ligação com a

mesma, já que é atraída, e até podemos dizer despertada, pelos problemas sexuais de

forma precoce na criança.

Ressalta-se que Freud agrega aos Três ensaios essa sessão sobre a investigação

sexual  infantil  depois  de  construções  teóricas  importantes  como  Introdução  ao

Narcisismo em (Freud, 1914/2010) e Pulsões e seus Destinos (Freud, 1915/2003).

O  que  Freud  parece  querer  chamar  atenção  é  para  uma  vertente  do

funcionamento psíquico que se coloca desde tenra idade sobre o desejo de saber. Diante

disso, desde suas primeiras manifestações sexuais, as crianças constroem teorias para

responder aos problemas encontrados sobre o sexo. E não é apenas a respeito da origem

dos bebês e da diferença entre os sexos, questionam-se, e por vezes aos adultos, o que é

um casal para elaborar a relação dita sexual.

O que a pulsão de saber como formulação traz às construções de Freud é o

caráter  pulsional  desse  movimento  de  investigação  da  criança  que  a  coloca

corporalmente  a  pesquisar.  Primeiro,  são  os  enigmas  sexuais  para  depois  essas
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investigações  se  transformarem em outras.  A pulsão  de  saber  não  estaria  restrita  à

construção das teorias sexuais infantis, pois tal curiosidade se repetiria para o sujeito de

outra forma após esse período mais específico de pesquisa.

Portanto, as investigações sexuais infantis começariam no período denominado

como latência quando a sexualidade se manifesta mais diretamente no próprio corpo.

Seriam desviadas para as dúvidas que se colocam em torno do sexo, concomitante com

a vivência da castração, como discutiremos em seguida com o caso Hans. Assim, essas

dúvidas levariam às investigações que consequentemente favoreceriam a construção das

teorias sexuais infantis.

O  tema  das  teorias  sexuais  infantis  foi  abordado  em  trabalhos  como

Esclarecimentos sexuais das crianças  (Freud, 1907/1996) e  Sobre as Teorias sexuais

infantis (Freud, 1908/1996) e teve como destaque o Caso do Pequeno Hans  (Freud,

1909/1996). Para Freud, as investigações das crianças em torno da curiosidade sobre o

sexo são próprias da constituição psicossexual do sujeito.

2. 4 Hans, o pequeno questionador: das teorias infantis à teoria sobre o saber

Para dar seguimento, recorremos ao caso Hans (Freud, 1909/1996). Em virtude

da curiosidade  revelada  nas  perguntas  as  quais  seus  pais  não  cessavam  de  tentar

responder,  Freud  o  nomeou  pequeno  cientista.  Destacamos  esse  texto  como

fundamental,  pois  são  encontradas  teses  freudianas  importantes  como  sexualidade

infantil,  sintoma,  transferência  e  saber,  bem  como  pelas  diversas  modificações

posteriores à publicação realizadas pelo próprio autor. Entendemos o caso Hans, neste

trabalho, como um paradigma da pulsão de saber, pelo modo como a mesma é evidente

na criança e também pelo valor dado por Freud não só ao seu entusiasmo de investigar

como às suas próprias teorias sexuais infantis.

Os  pais  de  Hans  eram entusiastas  da  psicanálise  e  muito  próximos  ao  seu

fundador que incentivava seus seguidores a fazerem observações da vida sexual das

crianças. Assim, Freud teve conhecimento das primeiras observações do pai quando o

menino contava com quase três anos e as mesmas tinham intuito de apresentar aspectos

do desenvolvimento da vida sexual. No entanto, tempos depois o filho é acometido por

uma crise de angústia e fobia, momento no qual se torna um caso clínico.

Hans  tinha  quase  3  anos  e  demonstrava  interesse  puramente  teórico,  disse

Freud (1909/1996, p. 17), por seu genital que nomeava como “pipi”. Desde então, ele
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tinha ânsia  pelo conhecimento das diferenças entre  os  “pipis” de pessoas grandes e

pequenas, o que em seguida foi transposto a homens e mulheres. Freud aponta que, na

organização genital infantil, só com a descoberta do órgão sexual masculino aparece a

antítese possuí-lo e ser castrado para depois a polaridade sexual se tornar masculino e

feminino (Freud  1923/2011).  Ao  ser  questionada,  sua  mãe  responde  que  todos  têm

“pipis”, inclusive ela. Assim, o pequeno cientista passa a observar tudo que possa lhe

remeter  a  essa  verdade  o  que  tem consequências  importantes,  como  veremos  mais

adiante.  Percebemos  o  seu  interesse  primeiro  pelos  “pipis”  para,  então,  investigar

diferença entre as crianças e os adultos,  ou melhor,  desenvolver uma teoria sobre o

assunto. Hans detecta que se todas as pessoas e animais têm “pipis”, o tamanho é o que

varia entre eles.

Freud é assertivo ao relacionar um evento ocorrido aos seus 3 anos e meio de

idade ao momento da aquisição do complexo de castração. Ao ser flagrado tocando o

pênis por sua mãe, é ameaçado: “Se fizer isso de novo, vou chamar o Dr. A. para cortar

fora seu pipi.  Aí,  com o que você vai fazer pipi? ” (Freud, 1909/1996,  p.  17,  grifo

nosso). Ao que Hans responde, segundo Freud, sem culpa: “Com meu traseiro”. 

Neste momento, encontramos no texto o conceito de complexo de castração,

contudo, sua primeira menção encontra-se no texto publicado dois anos antes Sobre as

teorias sexuais infantis” (Freud, 1908/1996). Embora só tenha sido discutido enquanto

tal em A organização sexual infantil (Freud, 1923/2011) e em nota de rodapé no Caso

Hans (Freud, 1909/1996, p. 17), podemos considerá-lo como um dos conceitos centrais6

em sua obra e traz consequências à análise do caso clínico em questão. A esses dois

momentos,  damos  destaque  à  conceituação  de  complexo  como  “excitações  e

consequências decorrentes da perda do pênis” (do medo de perder e da ausência, nos

meninos e nas meninas respectivamente) e como experiências de privação vividas pelo

sujeito desde o nascimento. No entanto, o complexo de castração só deve ser entendido

como tal quando a criança passa a ter conhecimento do órgão genital masculino. Ainda

que tanto a saída do útero materno como a separação do seio e a perda das fezes possa

proporcionar a vivencia da perda como dano narcísico. Freud também sustenta a origem

da castração na fase fálica,  portanto,  quando ocorre a ameaça da mãe de Hans que

antecede à instalação da fobia. Sobre a prevalência do órgão sexual masculino, Freud

explica, tanto neste artigo quanto em Sobre as Teorias Sexuais Infantis (1908),  que o

6 Vale lembrar que junto ao complexo de castração, encontra-se o conceito de complexo de édipo ou 
apenas édipo que, em termos gerais, é o enamoramento da criança pela figural parental de sexo oposto e a
consequente rivalidade com a figura do mesmo sexo. 
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monismo sexual, ligado à libido, decorre do desconhecimento da criança de outro órgão

que não o masculino.

Com o nascimento de sua irmã Hanna, quando contava com 3 anos e meio, foi

deixado  de  lado  pela  família,  especialmente  pela  mãe.  Tomado  de  ciúmes  da  nova

integrante  da  família,  adoece  repentinamente  com  fortes  dores  de  garganta

acompanhadas de febres e chega a dizer “não quero uma irmãzinha”. Hans é capturado

por várias questões sobre a origem dos bebês e durante o banho da recém-nascida se

depara com “o pipi ainda pequenininho”. Esse fato o impõe a questão dos “pipis”, pois

o colocou em dúvida quanto às respostas anteriores que haviam sido fornecidas pelos

adultos. 

O que sustentamos nesse trabalho é que Hans constrói uma série de teorias que,

sem respaldo de realidade, favorecem o aparecimento da angústia7 e a chegada Hanna

materializa o equívoco de sua teoria sobre a universalidade do órgão sexual masculino.

Para Freud, por trás desses equívocos nas teorias sexuais infantis, está o autêntico saber

e ainda em nota de rodapé observa:

“Sua mãe havia confirmado essa sua convicção [todos têm “pipis”], dando-
lhe informação ratificadora no tocante a pessoas inacessíveis à sua própria
observação.  Agora ele era totalmente incapaz de renunciar àquilo que
havia logrado, apenas pela força dessa singela observação feita a respeito da
irmãzinha.  Por  conseguinte,  fez  o  julgamento  de  que  naquele  exemplo,
também um pipi estava presente, só que ainda era muito pequeno, mas iria
crescer até ficar tão grande quanto o de um cavalo” (Freud, 1909/1996, p. 20,
grifo nosso). 

Tão somente um ano depois, o pai observa Hans sorrir durante o banho da irmã

por achar seu “pipi” bonito (Freud,1909/1996, p. 28). Em seu relato, o pai localiza nesse

momento a descoberta de Hans da diferença sexual. É importante considerar que Freud

tinha acabado escrever dois textos sobre as teorias sexuais infantis quando apresentou o

caso Hans. O esclarecimento sexual das crianças (Freud, 1907/1996) e Sobre as teorias

sexuais infantis (Freud, 1908/1996). No primeiro, ele responde a um pedido sobre suas

considerações  sobre  o  assunto.  É  assertivo  quanto  à  importância  de  esclarecer  as

dúvidas  das  crianças  e  não  as  negar  a  verdade,  pois,  de  um modo  ou  outro,  elas

continuarão em busca de respostas às suas dúvidas sozinhas. O desejo de conhecimento,

diz Freud, quando satisfeito parcialmente e em segredo, estimula ainda mais sua ânsia e

acaba por alterar sua imaginação. Tanto o esclarecimento sigiloso que se relaciona ao

7 Embora a edição utilizada nesse trabalho traduza angst por ansiedade, preferimos o termo angústia.
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desejo de saber como o mistério provocado pelos pais ou adultos,  com as respostas

incompletas como se algo secreto tivesse sido descoberto pela criança, levam a uma

satisfação.  Tal  desejo  se  revela  desde  tenra  idade,  e  as  questões  aparecem

progressivamente de acordo com o tema. Nesse mesmo artigo, Freud lembra do papel

da educação que tenta conter a capacidade da criança de pensar por si e ir em busca de

suas respostas. Por outro lado, tem papel determinante se os educadores considerarem o

momento de desenvolvimento das crianças e esclarecê-las gradualmente – uma vez que

é uma das poucas disciplinas que considera o desenvolvimento infantil.

No ano seguinte, o outro artigo citado, Sobre as teorias sexuais infantis (Freud,

1908/1996) é publicado. Certamente, é na clínica psicanalítica que se apoia para tratar

das  lembranças  infantis  relacionadas  às  teorias  sexuais  que  as  crianças  elaboram.

Entretanto,  essa  fonte  é  limitada,  pois  nem todos  os  adultos  neuróticos  conseguem

rememorar e, principalmente, sem realizar distorções.

Sobre o caminho para a investigação, as crianças experimentariam as perdas,

como  já  dissemos,  o  que  aguçaria  e  despertaria  algumas  emoções,  até  mesmo

hostilidade com a chegada de irmãos, por exemplo. Logo, a primeira questão sobre a

origem dos bebês e as mais diversas explicações dos adultos levantariam mais dúvidas.

Diante isso, surgiria um conflito psíquico, pois a despeito da autoridade e da confiança

atribuídas ao adulto, a criança não se contentaria com suas explicações e buscaria suas

respostas ao seu modo.

Essas pesquisas levam às formulações das teorias, dentre as quais algumas são

consideradas  falsas,  ainda  que  contenham  fragmentos  de  verdade.  O  exercício  de

pesquisa  é  necessidade  da  constituição  psicossexual  da  criança  e,  por  isso,  são

formulados de acordo com uma lógica.

Primeiramente, as teorias sexuais infantis tratariam do órgão sexual masculino

como  universal,  pois  num  primeiro  momento  as  crianças  ainda  desconhecem  a

diferença. Como no caso de Hans, para quem a diferença era o tamanho. A fixação nessa

universalidade levaria a consequências na escolha de objeto e na obtenção de prazer nas

relações sexuais. No caso dos meninos, a excitação do pênis acompanharia compulsões

e impulsos de agressividade, tal qual o ato de esmagar, de fazer buracos e de romper

obstáculos. Essa agressividade aconteceria sem ainda se dar conta da penetração sexual

do pênis em uma cavidade da mulher como ato necessário à procriação. Para Freud, a

perplexidade com essa descoberta cessaria suas investigações sobre o tema, tornando-se

um primeiro fracasso à solução dos enigmas. 
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A ignorância quanto ao órgão feminino levaria a uma segunda teoria: a teoria

cloacal. Os bebês nasceriam do ânus o que permitiria também aos homens o encargo de

dar à luz. Certas crianças agregariam a sua teoria a ingestão de certos alimentos como o

modo pelo qual o bebê entrou na barriga. Por exemplo, Hans dizia que Hanna se parecia

com um lumpf (fezes) ao nascer.

Já na terceira das teorias, chamada de concepção sádica do coito, a criança

entenderia  o  ato  sexual  como violento.  Se  tomada isoladamente  é  enganosa,  porém

revela o componente sádico da pulsão, como discutiremos. Tal teoria é resultado da

observação dos casais, tanto no ato em si como em certos comportamentos quais sejam

abraços  fortes  ou  beijos  interpretados  como  violentos.  Outra  questão  diretamente

relacionada a essas teorias é a natureza ou constituição do casamento, isto é, o que é um

casal. Para Freud, as teorias infantis sobre o casamento têm significação em sintomas

neuróticos.  Podemos  considerar  as  brincadeiras  infantis  que  envolvem  casamentos,

maternidade e cuidado com outras crianças como um recurso na elaboração de certos

impasses provocados por essas teorias. 

Por  fim,  conclui-se  do  artigo  que  o  empenho  intelectual  da  criança  nessas

investigações sobre os enigmas do sexo não levaria à formação de sintomas. Por outro

lado, o modo como são realizadas as tentativas dos adultos de esclarecê-las e as reações

provocadas  por  tais  esclarecimentos  podem  despertar  traços  inconscientes  das

manifestações sexuais mais precoces como sintomas. Além de poder provocar um certo

grau de afastamento dos pais como modo de tentar elaborar. 

2. 5 Pulsão de saber e Fobia

Quando Hans tinha cerca de quatro anos e nove meses de idade, as observações do pai

sobre as manifestações sexuais da criança se converteram em relatos a Freud sobre a angústia e

a fobia. Assim, a análise conduzida pelo pai é o material clínico sobre o qual Freud tece uma

discussão. 

Esse período se inicia com um aparente excesso de ternura pela mãe e o medo dos

cavalos o morderem. Nota-se um curioso interesse de Hans por esses animais, primeiramente

pelo tamanho dos órgãos genitais e depois pelo deslocamento da fobia. Enfim, Hans costumava

ir para a cama dos pais e trazia relatos de sonhos em que desejava ficar junto à mãe, ao mesmo

tempo seu pai ia embora. Sobre isso, havia divergência entre eles, pois o pai insistia que lhe

privassem esse direito, enquanto a mãe entendia que ficar na cama deles “só um pouquinho”

não faria mal algum. Inclusive nas férias, teria passado boa parte do tempo a sós com a mãe em
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outra cidade, no mesmo momento que seu pai trabalhava em Viena. Quanto à fobia, depois de

algumas noites sem conseguir dormir e choroso, em passeio com a mãe, revela ter medo dos

cavalos o morderem à noite. Associado a isso, confessa todas as noites “mexer no pipi”. Quanto

ao cavalo, revela-se posteriormente que Hans viu um cavalo grande e pesado cair, ao passo que

desejou a queda do pai. O medo do cavalo mordê-lo era associado ao medo do pai, dado seu

desejo de ficar com a mãe. Importante destacar a distinção entre fobia e angústia apontada por

Freud nesse trabalho: a angústia era a transformação da libido dirigida à mãe e se relacionava

diretamente à fobia que se apresentava com um objeto específico.

A análise se dirige, então, na tentativa de esclarecer Hans sobre a origem de sua fobia

e fazê-lo parar com a masturbação que acentuava a angústia. Importante destacar que não cabe

discutir  todas  as  nuances  e  a  evolução  do  caso  clínico  neste  trabalho.  Entretanto,  para

exemplificar a discussão pretendida, sublinhamos uma passagem: certa noite, Hans adentra o

quarto dos pais,  porém decide retornar  ao seu quarto,  não sem antes anunciar  que contaria

alguma coisa no dia seguinte. Assim, pela manhã, explica que à “noite havia uma girafa grande

em seu quarto, e uma outra toda amarrotada; e a grande gritou porque eu levei a amarrotada

para longe dela. Aí, ela parou de gritar, então eu me sentei em cima da amarrotada” (Freud,

1909/1996, p. 40). 

Logo,  percebemos a pulsão de dominação,  assim como um aspecto violento nessa

tomada de posse ao se sentar em cima da girafa. Freud entende como um certo desprezo pela

proibição do pai  e sua tomada de posse da mãe.  Dado o pai  estar  sempre presente quando

realizava, em sua imaginação, façanhas proibidas, como quebrar uma janela8, seu enigma era

descobrir o que seus pais faziam de enigmático. Assim, o ato violento de sentar em cima da

girafa amarrotada era o representante de sua teoria sexual infantil. Seu pai reconhece se tratar de

uma cena costumeira no quarto do casal, quando Hans ficava na cama com os pais – entre as

girafas. Portanto, se a pulsão de saber é composta por componentes escópicos e de dominação,

essa fantasia demonstra o modo pelo qual Hans buscou solucionar os enigmas do sexo.

Por  conseguinte,  o  medo  castração  o  colocava  numa  triangulação  edípica,  e  a

masturbação  intermitente,  apesar  das  tentativas  de  repreensão  dos  pais,  atuava  como  um

componente da sua fantasia com a mãe. Especialmente pela relação estabelecida com o pai,

Freud aponta uma ambivalência entre amor e agressividade, próxima ao sadismo. Isso aparece

tanto em um sonho de  punição – mãe  ir  embora9 –  como na fantasia  da girafa  amassada,

interpretada por Freud como uma tomada de posse.

8 Ao retornar do encontro com Freud, Hans confessa o desejo de realizar algo proibido: “Pensei que ia de
trem, com você, e que nós quebramos uma janela e o policial nos levou embora com ele” (cf. FREUD, 
1909/1996, p. 44).  
9 Certa manhã Hans acorda chorando e conta que teve medo da mãe ir embora. Esse sonho é contado 
pelo pai como uma das primeiras manifestações de angústia (Cf. Freud, 1909/1996, p.30).
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As teorias  de  Hans  não  eram criadas  aleatoriamente,  bem como  de  outras

crianças,  mas  certamente  do  que  ouvia  dos  adultos.  É  possível,  fundamentados  na

leitura do texto freudiano, acompanhar o passo-a-passo do desenrolar dos seus sintomas

e da sua teoria de forma quase indissociável. Diversos conceitos psicanalíticos, a própria

ética  e  a  técnica  da  psicanálise  são  discutidos  nesse  caso,  pois  desde  a  ameaça  de

castração vivida por Hans até sua saída da fobia, Freud faz reflexões importantes. Seu

adoecimento é  oriundo dessa ameaça e  também da constatação da diferença sexual.

Portanto,  naquele momento da obra,  esse caso parece demonstrar através da criança

aquilo que Freud já investigava nos adultos: o infantil.

2. 6 Como se constrói então o saber?

Em consequência ao caminho aberto por Freud com as teorias sexuais infantis,

lembramos que Lacan,  em seu Seminário nos anos 1954/55 (Lacan,  1954-55/1995),

afirma ser o momento da entrada na linguagem quando a criança é confrontada com a

questão crucial sobre sua origem, momento em que surge uma insaciável sede de saber.

Essa sede de saber é ressaltada pelo adulto, no momento que este produz uma resposta

de tipo científico à pergunta sobre a origem, na qual ele próprio não está implicado.

É esta implicação que Berges e Balbo (1998) sustentam que é preciso que a

mãe suponha na criança a capacidade de fazer teorias e não responda completamente às

perguntas. Deste modo, a criança fará hipóteses também em torno do que a mãe não

sabe. 

Sendo assim, o que primeiro nos interessa em Hans é seu afã pelo saber, este

situado no âmbito, principalmente, da diferença entre os sexos e da relação sexual. No

texto freudiano, a relação de Hans com sua sexualidade e seu drama edípico remetem à

oscilação entre  querer  saber  e  não  querer  saber,  em decorrência  do horror  e  desejo

marcados, inclusive, nas suas atividades investigativas. Essa oscilação, Freud discorre

mais  detalhadamente em  Um tipo especial  de escolha de objeto feita  pelos  homens

(Freud, 1910/2013).

Nesse texto, propõe-se descrever as condições da escolha de objeto feita pelo

homem, com base nos modelos parentais como objetos amorosos. Se até certo momento

a  criança  coloca  os  pais  como  modelo  de  exceção  à  lógica  sexual,  quando  lhe  é

esclarecido o contrário, ela é tomada de desejo e horror. Aliada a certas lembranças de

tenra infância, novos conflitos e novas fantasias despontariam. Vale destacar que nesse
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texto aparece pela primeira vez o termo complexo de Édipo. Para Freud, trata-se como

ao deparar-se com a falta, meninos e meninos, de forma diferente, escolhem as figuras

parentais como objetos amorosos.

Importante  notar que a completude ameaçada por uma perda é o ponto em

questão. Só quando a criança pode se dar conta que a diferença está na ausência desse

órgão é que podemos falar de falta – a princípio, da falta do órgão nas mulheres, já que

este  é  símbolo  de  completude.  Como  localizamos  no  texto  O  inconsciente  (Freud,

1915/2010),  na  medida  em que  Freud  afasta  a  anatomia  do  inconsciente,  podemos

considerar  que  não  há  diferença  sexual  que  não  anatômica.  Ora,  se  a  diferença

anatômica é olhada e a diferença sexual é desconhecida no inconsciente, o que está em

jogo neste componente escópico da pulsão de saber, já que a pulsão de ver move essa

pesquisa nas crianças?

No caso  Hans,  a  pulsão  de  ver  é  presente  na  sua  descrição,  seja  pela  sua

curiosidade  ao  nascimento  de  Hanna  ou  pela  sua  constante  observação  dos  órgãos

genitais  nos  seres  animados.  Suas  teorias  e  suas  fantasias  aparecem seguindo  uma

construção lógica tal como descreveu Freud quanto às teorias sexuais infantis. 

Outro aspecto importante em torno das investigações da criança é a erotização

desse  corpo  ainda  desconhecido.  Portanto,  é  a  partir  da  descoberta  desse  corpo

delimitado pela  pulsão que a  criança  o experimenta  como fonte de prazer,  por  isso

aquelas manifestações sexuais descritas nos  Três Ensaios  aparecem acompanhadas de

teorias. Para Freud, se há pulsão no corpo, haverá hipóteses. E ainda sobre o Pequeno

Hans, é enfático quanto ao prazer no contato corporal, especialmente quando dormia

junto à mãe, satisfação análoga aos cuidados dispensados quando bebê. 

Berges & Balbo (1998) não concordam, pois acreditam que a criança precisa

que a mãe suponha que ela é capaz de fazer hipóteses, ou seja, que ela detém um saber,

para que a criança construa suas teorias. E mais, que é preciso que ela lhe ofereça uma

resposta parcial, ou seja, sua própria limitação com a sexualidade não permite dizer a

verdade  para  a  criança,  o  que  a  permite  ficar  às  voltas  do  tema  para  saber.  As

explicações aparentemente sem nexo dada às crianças pelos adultos em torno das suas

questões são fundamentais para a estruturação do seu próprio saber. Seria a compulsão

como característica própria da pulsão responsável pela condução da criança na atividade

investigativa e nas produções de diversas teorias.  Discutiremos melhor a compulsão

como característica da pulsão posteriormente com o texto Além do Princípio do Prazer

(Freud, 1920/2010).
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Ainda  sobre  a  explicação  da  mãe  de  Hans  como  motivo  do  adoecimento,

concordamos com Berges & Balbo (1998) que esse corpo marcado pela pulsão, que

circunda os orifícios e se manifesta de diversos modos, não se traduz obrigatoriamente

em teoria  sexual,  mas  pode se  transpor  em sintoma.  A pulsão de  saber  funcionaria

através da via intelectual de busca de conhecimento que, quando reprimida, levaria à

formação de sintomas nas crianças. 

Apesar  das  tentativas  de  esclarecimento  do  pai  e  também de  Freud  –  seja

quando o viu pessoalmente ou através dos relatos do pai – Hans não se convencia e

mantinha  seu  empenho  em  saber.  Embora  vacilante  com  cada  explicação,  dada  a

confiança  e  suposição  de  saber  nesses  dois  adultos,  não  deixava  de  construir  suas

próprias teorias. Até mesmo endereçava a Freud suas dúvidas: “o professor [Freud] deve

saber” ou “devemos perguntar ao professor”. É preciso que o adulto ao responder às

perguntas  das  crianças  favoreça  um espaço  propício  para  que  elas  construam suas

próprias  teorias,  sem  impor  seu  saber  ao  responder  totalmente  ou  deixá-las  sem

qualquer  resposta,  isso quer  dizer,  permiti-las  se deparar com a falta do Outro.  É o

esclarecimento fracassado que permite  à  criança  construir  suas  próprias  teorias.  Em

seguida,  quando  as  suas  próprias  teorias  fracassam,  essas  investigações  cessam e  a

criança pode ir além, em busca de outros interesses. A sexualidade agora pode ser vivida

de maneira menos enigmática para na puberdade poder exercê-la propriamente. 

Portanto, consideramos que a pulsão de saber se refere ao movimento infantil

em torno da sexualidade e é como um prenúncio da construção do saber que coloca o

sujeito em uma constante busca do saber sobre si e sobre sua relação com o outro. 
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CAPÍTULO  III  –  FREUD  E  A  CONSTRUÇÃO  DE  UMA  TEORIA  DAS

PULSÕES

3. 1 A primeira teoria das pulsões

Para  dar  continuidade  ao  estudo da  pulsão  de  saber,  objeto  deste  trabalho,

retomaremos o conceito de pulsão na obra de Freud. Presente ao longo das elaborações

da  psicanálise,  considera-se  que  a  teoria  das  pulsões  pode  ser  dividida  em  dois

momentos. A chamada primeira teoria abrange o período de 1905 a 1920 e é marcada

pela  dualidade  entre  pulsões  sexuais  e  pulsões  do  Eu.  A segunda,  por  sua  vez,  é

estabelecida  a  partir  da  publicação  do  texto  Além  do  Princípio  do  Prazer  (Freud,

1920/2010) e compreende a dualidade pulsão de vida e pulsão de morte. Enquanto a

pulsão  de  vida  compreenderia  as  pulsões  que  mantém estados  da  vida  existentes  e

buscam  conservá-la  por  longos  períodos,  a  pulsão  de  morte  é  a  representação  da

tendência do indivíduo à agressividade e ao estado de constância, características, aliás,

já presentes desde o princípio do conceito. Retomaremos a seguir os dois momentos da

teoria  para  traçar  a  retomada  da  pulsão  de  saber  como  conceito  perene  na  obra

freudiana. 
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A pulsão  enquanto conceito  foi  sucessivamente modificada e  elaborada  por

Freud, o que o levou a afirmar que a teoria das pulsões seria a parte mais importante,

mas também a mais obscura da psicanálise (Freud, 1920/2010). O termo alemão Trieb

significa impulso ou tendência e  seu uso já era  presente nas concepções de doença

mental antes da psicanálise.  Freud se utiliza do termo para tratar de um impulso que

ordena a  sexualidade  humana:  a  pulsão  sexual  (Roudinesco,  1998,  Kaufman,  1996,

Laplanche & Pontalis, 2001). Assim, em 1905, nos  Três Ensaios sobre a sexualidade

aborda  pela  primeira  vez  a  pulsão  sexual  e  inicia  seu  primeiro  ensaio  da  seguinte

maneira: 

“O  fato  da  existência  de  necessidades  sexuais  no  homem  e  no  animal
expressa-se na biologia pelo pressuposto de uma ‘pulsão sexual’. Segue-se
nisso a analogia com a pulsão de nutrição: a fome. Falta à linguagem vulgar
[no caso a pulsão sexual] uma designação equivalente à palavra ‘fome’; a
ciência vale-se para isso, de ‘libido’” (Freud, 1905/1996, p. 128). 

A afirmação  nos  leva  a  considerar  que,  primeiramente,  tratava-se  de  um

trabalho  de  importância  com  consequências  para  o  pensamento  moderno.  Como  o

próprio  Freud  afirmou  no  prefácio  à  quarta  edição  (Freud,  1905/1996,  p.  126),  a

psicanálise  não  perdeu  interesse  mesmo  passada  a  primeira  guerra  e  sua  teoria  da

sexualidade  infantil  foi  discutida  tanto  para  criticá-la  como  por  estar  acessível  aos

clínicos atentos na análise de crianças e dos chamados perversos. Anunciava sua tese de

uma  sexualidade  infantil  que  representava  mais  do  que  o  ato  sexual,  assim  como

explicava a origem das neuroses. No mais, desde 1901 com o texto Psicopatologia da

Vida  Cotidiana (Freud,  1901/1996)  não  havia  publicado  nada  importante,  segundo

defende o Editor da Edição Inglesa (Freud, 1905/1996, p. 123). Deste modo, o anúncio

da  pulsão  sexual  agregava  outra  característica  do  aparelho  psíquico  o  qual  vinha

trabalhando desde 1893 com Breuer. A analogia à fome e ao amor não é por acaso, é

evocada constantemente em outros momentos como em Além do Princípio do Prazer

(1920/2010) e  Mal-estar na civilização (1930/2010)  a propósito de uma passagem do

poema de Schiller10 em Os sábios do mundo: “são a  fome e o  amor que sustentam a

máquina do mundo” (Freud, 1930/2010, p. 54, grifo nosso). Tal dualidade distingue as

necessidades  vitais  de  sobrevivência  e  as  necessidades  apoiadas  no  psiquismo  que

10 Dramaturgo e poeta alemão, frequentemente citado por Freud. Foi um dos primeiros a utilizar o termo 
Trieb a propósito do belo e da função da arte, concebendo um dualismo pulsional, construído a partir da 
experiência estética e da oposição entre sentido e forma. Pode-se dizer que havia uma proximidade entre 
tal dualismo e a primeira teoria freudiana das pulsões (Mango, 2013). 
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orientam o indivíduo. Outro ponto da abertura do texto de 1905 é a base biológica da

pulsão da qual Freud não se desfaz. Em 1923, a propósito do verbete “Teoria da Libido”

para  um dicionário  de  sexologia,  é  enfático  ao  afirmar  que  a  teoria  das  pulsões  é

obrigada a se apoiar na biologia, a despeito do trabalho constante com outras disciplinas

(Freud, 1923/2011a). 

Embora a pulsão como conceito já esteja presente desde a primeira edição dos

Três  Ensaios  sobre  a  sexualidade,  somente  na  edição  de  1915  é  incluída  uma

conceituação que seria definitiva: a pulsão é um conceito que aponta o limite e a ligação

entre o psíquico e o somático. É considerado o representante psíquico dos estímulos do

interior do corpo que atingem a alma (Freud, 1905/1996). 

A própria  formulação  de  pulsão  evidencia  o  modo  pelo  qual  Freud  pôde

explicar  a  relação entre  psíquico e  somático,  como se o orgânico  fosse o ponto de

partida desse impulso. Ora, não era possível descartar tal característica da organicidade

da pulsão, já que não havia aparecido outra suposição que a substituísse a partir do

trabalho  da  psicanálise,  como  afirmou  no  texto  Introdução  ao  Narcisismo  (Freud,

1914/2010, p. 21). A origem médica do pai da psicanálise e as disciplinas que estavam

ao seu alcance naquela época explicavam a origem das suas hipóteses. No entanto, não

podemos  tomá-lo  como  organicista  ou  criticar  sua  dificuldade  na  separação  entre

biologia  e  psiquismo,  pelo  contrário,  a  aproximação  e  o  reconhecimento  da  base

biológica da pulsão evidenciam como procurou explicar o homem na sua totalidade:

mente e corpo. 

Não obstante, a pulsão sexual é apresentada naquele momento como um dos

fundamentos da teoria da sexualidade infantil, já discutida anteriormente neste trabalho.

Junto à libido e ao narcisismo, formam os três eixos de tal teoria e consequentemente da

psicanálise. O estudo do narcisismo não havia sido ainda publicado, porém, quando o

foi, Freud reescreveu alguns pontos e incluiu notas de rodapé ao longo de todo  Três

Ensaios. Discutiremos  o  texto  Introdução  ao  Narcisismo (Freud,  1914/2010)

posteriormente. 

Ainda assim, ressalta-se que a libido, num primeiro tempo, foi entendida como

energia e manifestação dinâmica da pulsão sexual. Com os Três Ensaios, mais do que

uma  energia  manifesta,  podia  ser  considerada  como  “desejo  sexual  que  procurava

satisfazer-se,  fixando-se  em objetos”,  nas  palavras  de  Roudinesco (1998,  p.472)  ou

“apetite sexual”, segundo Kaufmann (1996). Este último faz uma leitura do conceito de

libido  na  obra  freudiana  em  que  demonstra  a  dependência  da  libido  à  pulsão  e
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reescreve-a  em três  tempos:  no  primeiro  tempo  da  obra,  a  pulsão  tem por  função

integrar as fases desenvolvimento da libido. No segundo, a noção de destino pulsional

sustentará a hipótese de uma sexualidade da energia libidinal. Em seguida, tal hipótese

está sob influência da dualidade entre pulsão de vida e pulsão de morte. Por fim, a libido

sob forma de Eros ordena a energia pulsional. 

Para Laplanche & Pontalis (2001), libido é energia que funciona como essência

das transformações das características da pulsão sexual, a saber, da meta, do objeto e da

fonte.  Os  autores  sustentam que  apesar  da  dificuldade  em encontrar  uma definição

satisfatória, pois a teoria da libido teria se modificado com as alterações da teoria das

pulsões,  existem características  que  permaneceram na  obra  freudiana.  Seriam essas

características:  do  ponto  de  vista  qualitativo,  é  sempre  sexual  e  do  ponto  de  vista

quantitativo, a flutuação da proporção explica os fenômenos psicossexuais. 

O caminho proposto nesse trabalho de apresentar a teoria da pulsão conduzirá

consequentemente à compreensão da libido. De qualquer modo, é importante destacar

que a característica masculina da libido é o que perdura como legado.  

Destarte, a pulsão sexual é apresentada no primeiro dos ensaios para comunicar

o que se pode apreender das formas de satisfação sexual através das investigações da

psicanálise. Alvo sexual e objeto sexual foram termos introduzidos naquele momento e

futuramente foram fundamentais na discussão de pulsão. Os modos de manifestação da

sexualidade que iam além do ato sexual com fins de reprodução eram um dos pontos

principais debatidos nesse trabalho. 

A respeito da inversão, Freud (1905/1996) toma  O Banquete  de Platão para

traçar um paralelo entre as concepções populares de sexo e amor e a pulsão sexual.

Demonstra que se a divisão do ser humano, em homem e mulher, leva à busca pelo

amor, poderia haver uma completude na união entre as “duas metades”. Por isso, há

certo estranhamento quando a busca pelo objeto sexual contraria qualquer possibilidade

de integralidade e  as metades  não se unem, e  sim há o encontro de satisfação com

indivíduos do mesmo sexo.  Assim,  as  variações  de objeto e  de  comportamento  nas

relações sexuais vão além da anatomia, como se percebe através da degeneração, das

transgressões  e  das  perversões.  Além disso,  a  tese  da  bissexualidade  está  presente

através do exemplo do hermafroditismo. Curiosamente, Freud não o cita a propósito do

Baquete,  como Coutinho Jorge (2013) nos chama atenção.  No texto original,  Platão

trataria  de  três  sexos,  homem,  mulher  e  homem-mulher,  sendo  este  último  com
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característica  de  ambos.  Futuramente  em  Além  do  Princípio  do  Prazer (Freud,

1920/2010), retomará o diálogo platônico com as três figuras humanas.

Enfim,  o  hermafroditismo,  ou  seja,  indivíduo  com  caracteres  sexuais

masculinos e femininos, é modelo para Freud sustentar que tanto os homens como as

mulheres dispõem de tais caracteres e de “vestígios do aparelho do sexo oposto” (Freud,

1905/1996, p.134). Uma bissexualidade inata, como preferimos afirmar através da tese

da pulsão sexual  freudiana,  é um modo de pensar como parte  da pulsão organiza a

sexualidade  humana,  apesar  da  escolha  de  objeto  sexual  definitiva  ser  feita

posteriormente  no  desenvolvimento  do  sujeito.  Mesmo  recorrendo  à  anatomia,  em

momentos posteriores como veremos a seguir, trata do feminino e do masculino, como

características da bissexualidade inata, baseadas no inconsciente.

O caminho para a vivência da sexualidade propriamente a partir da puberdade,

como discutirá no último ensaio, inicia-se com o nascimento e depende do modo como

a sexualidade será apresentada e tratada por aqueles que cuidam da criança. Portanto, a

origem da pulsão independe do objeto, pois primeiro a criança tomará como objeto as

figuras parentais, em virtude do cuidado e do amor experimentados de forma original na

primeira infância. Como já discutido através dos Três Ensaios, neste trabalho, o Édipo é

o modelo escolhido por Freud para tratar dessas relações.

Assim,  as primeiras experiências da criança serão vivenciadas e recalcadas,

retornando  posteriormente  como  lembranças  infantis,  acessíveis  através  da  análise.

Freud nota que o acesso a essas lembranças é mais fácil para os homens do que para as

mulheres,  pois estas omitiriam muitas delas em virtude das questões morais  (Freud,

1908/1996).  A fixação posterior em objetos remeteria às experiências infantis, como

explicará melhor através do fetichismo.

Deste  modo,  para  Freud  é  possível  considerar  um fetichismo esperado  em

todos os seres humanos e relacionado à própria tomada de objeto cujos modelos são

aqueles  primeiros  objetos  de  amor.  A  patologização  do  fetiche  se  referiria  ao

deslocamento  de  tais  objetos  para  somente  um,  impróprio  para  o  fim  sexual,  por

intermédio do qual o fetichista é capaz de se satisfazer. A exclusividade da satisfação é

também característica da perversão, porém trata-se, na relação, de um desvio do alvo e

do objeto sexual. 

A perversão seria um resíduo do desenvolvimento cuja direção é o complexo

de Édipo. Após o recalcamento, reaparecem aqueles componentes mais fortes da pulsão

e ultrapassam as forças repressoras do desenvolvimento psicossexual, a saber, o asco, a
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vergonha e a moral. Sobre a moral, em Doença Sexual ‘Civilizada’ e Doença Normal

Moderna, Freud (1908/1996) traça uma longa discussão em torno da civilização e das

pulsões sexuais. A civilização tende a suprimir as manifestações das pulsões através da

moralidade e, na maioria das vezes, a renúncia à satisfação pulsional leva à formação de

sintomas. 

Os efeitos da civilização sobre a vida sexual do indivíduo são operados tanto

pela  educação  como pela  família  e  pela  própria  sociedade.  Com isso,  as  mulheres,

especialmente, teriam problemas no exercício da sua própria sexualidade o que levaria a

consequências na vida conjugal, por exemplo. Um modo de escapar seria por meio da

sublimação das pulsões o que para Freud é limitado a alguns indivíduos.

Ainda  no  que  diz  respeito  às  pulsões  sexuais  apresentadas  em  1905,  não

podemos perder de vista a compreensão de pulsão parcial diretamente relacionada às

zonas erógenas. Além da observação do desenvolvimento psicossexual do indivíduo,

Freud atentou para  essa característica  da pulsão  através  da  escuta  de  pacientes  que

teriam fixado a  libido  em determinadas  zonas  e  os  seus  sintomas  se  remetiam aos

objetos dessas pulsões parciais. 

Em  Concepção  psicanalítica  do  transtorno  psicogênico  da  visão

(Freud,1910/2013), a propósito da caraterística histérica dos transtornos relacionados à

visão, é apresentado o dualismo pulsional entre pulsões sexuais e as pulsões do Eu11

pela primeira vez. Considerando que a evolução cultural, portanto da civilização, deu-se

através  do  recalcamento,  da  limitação  e  da  transformação  das  pulsões  sexuais,  as

pulsões parciais fazem um longo caminho para atingir a satisfação. Com isso, o Eu se

sente ameaçado pelas exigências das pulsões sexuais o que leva a formação de sintomas

como defesa. Tanto as pulsões sexuais quanto as pulsões do Eu dispõem dos mesmos

órgãos  e  sistemas  de  órgãos.  Por  vezes,  quando  uma pulsão  parcial,  que  é  sempre

sexual,  utiliza-se  de  um deles  para  se  satisfazer,  as  pulsões  do  Eu atuam de  modo

defensivo diante desse conflito o que leva a formações substitutivas. 

Em Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico (Freud,

1911/2010), são apresentados os dois princípios que regem o funcionamento psíquico e,

de certo modo, servem de polos para a distribuição da dualidade pulsional. O princípio

de prazer regula, do ponto de vista econômico, a quantidade de prazer e de desprazer

vivido  pelo  indivíduo.  A tendência  é  o  ganho  de  prazer  cuja  finalidade  é  evitar  o

11 Eu enquanto instância psíquica sofreu modificações na obra freudiana. Primeiramente, foi considerado
como sede da consciência para então ter estatuto de instância psíquica junto ao Supereu e ao Isso 
(Roudinesco, 1998). 
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desprazer.  Na medida em que se forma uma concepção das “reais circunstâncias do

mundo  exterior”  (Freud,  1911/2010,  p.112),  o  aparelho  psíquico  se  empenha  em

transformá-lo, pois, ainda que desagradável, passa a considerar o que é real. Assim, o

princípio de realidade tende a substituir o princípio de prazer, mas sem suprimi-lo. 

Freud (1911/2010)  faz  um paralelo  com o bebê  que inicialmente  alucina  o

atendimento de suas necessidades internas e revela tanto o aumento de desprazer quanto

a ausência de satisfação através dos gritos e esperneio. Dado esse funcionamento, o

bebê alucina a própria satisfação e, mais tarde, aprende a utilizar as manifestações de

descarga de prazer e de desprazer como modo de expressão. 

Com a introdução do princípio de realidade,  o aparelho psíquico precisa se

adaptar dispondo, inclusive, de funções como atenção, memória e pensamento. Além

disso, para escapar da suspensão da satisfação, considerada por Freud somente em 1923

no verbete Teoria da Libido, atividades como fantasiar e devanear são recorrentes. Já na

arte, o indivíduo pode reconciliar os princípios.

Sobre a distribuição da dualidade pulsional em evidência naquele momento da

obra, as pulsões sexuais estariam regidas sob o princípio de prazer e as pulsões do Eu

sob  o  princípio  de  realidade.  Primeiramente,  as  pulsões  sexuais  se  satisfariam  de

maneira autoerótica no próprio corpo. Em seguida, passariam a buscar objetos para se

satisfazer,  sendo  momentaneamente  interrompidas  pelo  período  de  latência.  Desta

maneira, autoerotismo e período de latência seriam representantes maiores do domínio

do princípio de prazer, o que favoreceria uma estreita relação entre as pulsões sexuais e

a fantasia. 

Para se proteger dos prejuízos oriundos do domínio do princípio de prazer, o

Eu busca outros caminhos através do princípio de realidade. A educação, por exemplo,

pode favorecer um desvio, bem como a religião, em alguns casos. Conforme a fase do

desenvolvimento da libido e do Eu em que a inibição das pulsões sexuais atua, pode

suceder uma forma de “escolha pela neurose” (Freud, 1910/2013, p.118).

Deste modo, a dualidade pulsional está posta da seguinte maneira: as pulsões

do Eu, também chamadas de pulsões de autoconservação, atuariam em defesa do Eu

contra as representações das pulsões sexuais, como se a dualidade estivesse colocada

tanto pelas características de oposição das pulsões como pelos domínios do princípio de

prazer e do princípio de realidade.

No entanto,  o  trabalho  desenvolvido  em  Introdução  ao Narcisismo  (Freud,

1914/2010)  proporciona  uma  mudança  na  dualidade.  Mantém-se  a  dualidade  entre
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pulsões do Eu e pulsões sexuais, mas com o desenvolvimento do conceito de libido, as

pulsões sexuais seriam partilhadas nos dois polos da dualidade. Em um deles, estariam

junto à libido fixada no Eu – pulsões do Eu—  e, no outro, junto à libido fixada nos

objetos externos — pulsões sexuais propriamente —, o que organizaria, portanto, uma

dualidade.

A mudança do posicionamento freudiano, no que diz respeito à tese de uma

dualidade,  permanece  através  da  separação  dos  dois  polos  pulsionais.  Contudo,

apoiados em Laplanche & Pontalis (2001), podemos observar que a tradição monista da

libido prevalece e Freud somente a reconhece em 1923 no verbete  Teoria da Libido,

depois da introdução do conceito de pulsão de morte. Neste texto, Freud (1923/2011a, p.

273)  diz:  “a  pulsão  de  autoconservação  seria  também de  natureza  libidinal,  seriam

pulsões sexuais que, em vez de objetos externos, teriam tomado o próprio Eu como

objeto”.  Aproxima,  portanto,  a natureza pulsional anteriormente compreendida como

distinta por meio da libido.

Vale  ressaltar  a  importância,  do  ponto  de  vista  teórico  e  histórico,  deste

trabalho de 1914: tratava-se de uma resposta à Jung, seu antigo discípulo, que adotava a

libido como energia mental, não necessariamente sexual. Diante disso, Freud defende

sua  concepção  da  libido  como energia  sexual,  demonstrada  a  partir  dos  fenômenos

narcísicos.  Demonstrar  o  trabalho  de  caminho  inverso  realizado  pela  libido  para

alcançar o Eu, ou seja, que a libido primariamente se dirige ao Eu, foi um modo de

justificar o narcisismo como sexualidade.

Freud  (1914/2010)  explica  que  antes  sua  pesquisa  estava  mais  voltada  aos

sintomas neuróticos e, com o crescente estudo da esquizofrenia e demência precoce,

passou a  observar  outro  modo de  retirada  da  libido  dos  objetos  externos.  Então,  o

narcisismo é a libido retirada do mundo externo e dirigida ao Eu. E todo indivíduo

passaria por um narcisismo originário ou primário em que a libido se endereça ao Eu

para depois investir nos objetos externos. 

Quanto  à  separação  anterior  entre  as  pulsões  do  Eu  e  as  pulsões  sexuais,

relacionam-se a três fatores: a distinção popular entre fome e amor; as considerações

biológicas que favorecem essa dualidade da sexualidade, que serve também para fins de

reprodução; as questões psíquicas baseadas no orgânico. No entanto, ao dar-se conta

que  a  libido  seria  uma  só  no  início  do  desenvolvimento  psicossexual,  o  chamado

narcisismo primário,  e  só depois  as  pulsões  se  separariam, entendeu que também a
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libido  se  desmembraria  em libido  do  Eu  e  libido  objetal.  Deste  modo,  parte  delas

investiria no objeto. 

Outrossim, as primeiras experiências de satisfação são autoeróticas e estão em

conexão com as funções vitais,  portanto,  de autoconservação. Consequentemente,  as

pulsões  sexuais  apoiam-se  primeiramente  nas  pulsões  do  Eu  para  depois  se  tornar

independente delas. Aliás, nesse trabalho, Freud (1914/2010) explica que existem dois

caminhos para as escolhas objetais. A escolha de tipo de apoio é feita com base nos

primeiros  objetos  de  amor,  em  geral,  as  figuras  parentais  que  cuidavam  das

necessidades de fome e amor. Já a escolha de tipo narcísico, baseia-se na própria pessoa,

isto é, o objeto é semelhante a si. Não se trata de uma diferenciação excludente, mas

tipos predominantes na escolha, pois ser humano tem dois tipos de objeto: ele próprio e

os objetos de amor da infância. 

A partir de tal desenvolvimento da teoria da pulsão, em 1915, Freud publica o

texto intitulado As pulsões e seus destinos (Freud, 1915/2013). Nas palavras de Tavares

e  Iannini  (2013,  p.8),  nesse  trabalho  “assistimos  a  um  esforço  obstinado  de

sistematização deste que, não por acaso, recebeu o estatuto de conceito fundamental”. 

O  texto  se  inicia  com  uma  alusão  à  ciência  e  à  construção  de  conceitos

fundamentais a partir da experiência. O estatuto de conceito fundamental da psicanálise

é  justificado  pelo  próprio  trabalho  de  construção  empreendido  por  Freud,  como

apresentamos até aqui. Constata-se que foi preciso recorrer a outras disciplinas, como a

fisiologia que explica pulsão como um estímulo para o psíquico de origem interior e

apoiada no orgânico. Mais especificamente, o sistema nervoso. É uma força constante

que conduz esse sistema para atingir grandes progressos e realizações.

Assim, apresenta as quatro características da pulsão: pressão ou força, meta ou

alvo, objeto e fonte. A pressão é uma soma de forças e caracteriza a pulsão em si. A

meta de toda pulsão é a satisfação, jamais completa, e sim, parcial, embora cada pulsão

possa  percorrer  caminhos  diferentes  e  ter  outras  metas.  Para  tentar  atingir  essa

satisfação, um objeto é o meio para fazê-lo. Por fim, a fonte é o próprio corpo e a

variação é o órgão ou a parte onde se origina. 

Importante  destacar  duas  questões  apresentadas  por  Freud (1915/2013)  que

parecem nortear sua investigação sobre as pulsões: qual é a diferença entre as pulsões e

qual é a diferença entre as realizações psíquicas e as pulsões. Ciente que ainda não havia

obtido  respostas  satisfatórias,  era  conduzido  a  afirmar  que  podia  haver  diferentes

denominações para as pulsões quando conviesse a determinadas discussões. No entanto,
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tanto as pulsões do Eu quanto as pulsões sexuais não eram passíveis à decomposição.

As últimas, como já foi dito sobre o estudo do Narcisismo, associam-se depois da fase

do autoerotismo às primeiras, em virtude da distinção da libido do Eu e libido objetal. 

Sobre as pulsões sexuais, vale ressaltar que as fontes orgânicas são múltiplas,

independentes umas das outras. A síntese dessas pulsões é realizada só depois e a meta é

o prazer do órgão. 

Quanto à relação do Eu com a sexualidade, Freud (1915/2013) sustenta que a

função sexual no indivíduo se diferencia dos demais processos corporais. A satisfação

sexual e os meios através dos quais procuram atingi-la é uma necessidade do indivíduo,

o  que  exige  um  trabalho  orquestrado  das  pulsões  para,  apesar  do  desvio,  sempre

conseguir uma satisfação. A clínica o ajudou a perceber, por exemplo, que o sintoma é

sempre uma satisfação do neurótico, mesmo com todo o desprazer implicado.

No que diz respeito aos destinos pulsionais, quatro são elencados: reversão em

seu contrário;  o  retorno em direção a  própria  pessoa;  o  recalque;  a  sublimação.  No

ensaio  de  1915,  os  dois  últimos  destinos  não  são  discutidos  e  neste  capítulo

destacaremos os dois primeiros, pois os argumentos apresentados por Freud nos levam a

sustentar que a pulsão de saber é um dos destinos da pulsão. 

Para exemplificar  a  reversão da pulsão em seu contrário como um destino,

Freud (1915) apresenta dois pares de opostos: atividade-passividade e amar-odiar, sendo

este último caracterizado como o único modo de inverter o conteúdo. O trabalho de

composição  de  pares  de  opostos  e  das  dualidades  que  operam  no  funcionamento

psíquico remetem a Descartes para quem fazer dualidades é pensar. 

Os exemplos da oposição atividade-passividade utilizados por Freud são outros

dois  pares:  sadismo-masoquismo  cuja  meta,  além  da  satisfação,  é  a  dominação;

voyeurismo-exibicionismo que tem como meta  o  olhar  e  ser  olhado.  Por  isso,  se  a

pulsão de saber tem como característica a dominação e o olhar, podemos considerá-la

como um destino pulsional, porque na primeira infância opera no sujeito o exercício

investigativo em torno da sexualidade, despertada pelas pulsões sexuais. Como veremos

posteriormente a respeito da clínica e da ciência, no adulto ela continua a operar, mas

diferentemente. 

 De qualquer modo, sobre a reversão em seu contrário, observa-se que tanto no

masoquismo,  considerado um sadismo que se voltou contra  o próprio Eu,  como no

exibicionismo,  o  indivíduo  desfruta  do  próprio  corpo  através  da  identificação.  Ou
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melhor,  o exibicionista,  por exemplo, não se satisfaz apenas em contemplar o órgão

alheio, mas também ao se identificar com o outro que é olhado.

Entretanto, há uma diferença entre esses pares apresentados. No caso da pulsão

de  olhar  ou  escópica,  parte-se  do  próprio  corpo,  ou  seja,  é  autoerótica.

Consequentemente,  pode se organizar  em três  tempos:  olhar,  ser  olhado e  se  fazer

olhado.  “Ainda que tendo um objeto, ela o encontra no próprio corpo. Só mais tarde é

conduzida (pela via da comparação) a trocar esse objeto por um que seja análogo no

corpo alheio”, diz Freud (1915/2013, p. 41). Ressalta-se a dimensão do se fazer olhado,

próprio do exibicionismo, em que há atividade e passividade conjugadas. Todas as fases

do desenvolvimento dessa pulsão, do autoerotismo aos formatos finais ativo e passivo,

coexistem se forem considerados os mecanismos de satisfação. 

A justificativa  de  Freud  para  a  escolha  desses  pares  como  exemplos  é  a

ambivalência pulsional apresentada, porém não são os únicos, e sim os mais acessados

através  da  psicanálise.  Ainda  sobre  o  sadismo-masoquismo,  nesse  momento,  Freud

entende que o masoquismo é uma derivação do sadismo, porém mudará sua concepção

posteriormente, como veremos a seguir.

O narcisismo primário precede a organização dos destinos pulsionais tanto na

reversão em seu contrário quanto no retorno à própria pessoa, por exemplo: mesmo

quando se olha o objeto alheio, o objeto narcísico, o próprio órgão, não sai de cena.

Esse primeiro momento das concepções da teoria das pulsões se encerra em

1920, com a publicação de Além do Princípio do Prazer (Freud, 1920/2010).

3. 2 A segunda teoria das pulsões 

Freud  (1920/2010)  inicia  o  trabalho  com  a  retomada  dos  dois  princípios

propostos anteriormente para apresentar os fatores econômicos, topológicos e dinâmicos

de sua metapsicologia. Evoca o trabalho de G.T. Fechner que demonstrou, através da

psicofísica, a subordinação do princípio de prazer ao princípio de constância. Portanto,

o aparelho psíquico está subordinado a uma tendência à estabilidade, pois o princípio

de prazer deriva do princípio de constância. 

Ainda que haja uma tendência ao princípio de prazer, opera-se uma inibição

por  duas  razões.  Primeiro,  a  substituição  do  princípio  de  prazer  pelo  princípio  de

realidade, como vimos anteriormente, acarreta em um longo percurso para alcançar o

prazer. Segundo, os conflitos e as cisões no aparelho psíquico durante o tempo que o Eu

conclui seu desenvolvimento para atingir as organizações mais complexas. 
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Através de dois exemplos, as neuroses de guerra e as brincadeiras das crianças,

em  que  se  percebe  como  problemas  externos  causam  angústia,  Freud  (1920/2010)

demonstra os limites do princípio de prazer. Trabalharemos este segundo.

Na brincadeira, do próprio neto de Freud, de arremessar o carretel para debaixo

das cortinas e puxá-lo de volta,  é possível perceber duas etapas, uma de operar um

desaparecimento e outra de uma reaparição por intermédio da dominação do objeto. A

brincadeira, conhecida como fort-da, estaria relacionada à conquista cultural da criança

e à  renúncia pulsional  ao  permitir  a  ausência da  mãe sem protestos,  já  que ocorria

quando não estava na sua presença (Freud, 1920/2013). Em vista disso, percebe-se um

papel ativo de dominação, através do qual se obtém prazer diretamente, pois a repetição

do jogo favorecia um prazer maior no segundo ato, o de dominar o objeto. Em geral, as

brincadeiras são um modo de repetição através do qual  a criança incorpora o papel

ativo, influenciada pelo desejo de ser grande e de poder agir como os adultos. Freud

trabalhou  melhor  essa  relação  de  satisfação  direta  e  o  desejo  de  ser  grande  em

Escritores Criativos e devaneios (1908/1996) ao comparar as brincadeiras das crianças

às produções dos artistas. 

Por meio desse exemplo, a questão da repetição é introduzida e trabalhada a

partir  da  característica  de  compulsão  à  repetição  presente  na  pulsão.  A análise  de

pacientes  neuróticos  foi  um  meio  pelo  qual  foi  possível  notar  a  repetição,  pois  o

paciente recorda e elabora reminiscências da vida sexual infantil que foram recalcadas.

No processo analítico,  o inconsciente,  apesar da pressão,  abre caminho para que as

mesmas retornem à consciência. Note-se ainda que a compulsão à repetição leva tanto

ao prazer como ao desprazer do Eu consciente e do pré-consciente. 

Sobre a vida sexual infantil, importante retomar alguns pontos, expostos em

Além do  Princípio  do  Prazer  (Freud,  1920/2010).  As  primeiras  evidências  da  vida

sexual infantil declinam em determinada fase do desenvolvimento psicossexual, a saber,

no período de latência. Tal declínio é marcado por sensações penosas e dolorosas, por

causa do fracasso e da perda do amor. As pesquisas sobre sexo fracassam porque os

limites impostos pelo próprio desenvolvimento físico e moral e o laço amoroso com o

genitor do sexo oposto cedem à desilusão, à insatisfação e ao ciúme, entre outros fatores

impeditivos  de  realização.  Tais  experiências  infantis  são  repetidas  na  transferência

durante a análise, ao mesmo tempo que também o são na vida cotidiana do paciente.

Apesar das experiências infantis proporcionarem desprazer, a ação é repetida

devido  à  compulsão  à  repetição.  O  traço  denominado  “eterno  retorno  do  mesmo”

58



(Freud, 1920/2010,  p.  182) é  o caráter  permanente do sujeito,  pois  se manifesta  na

repetição das mesmas reminiscências, ultrapassa o princípio de prazer, ao mesmo tempo

que promove uma satisfação direta.

 Freud (1920/2010, p.202) enfatiza que a pulsão como impulso é “presente em

todo organismo vivo, tendente à restauração de um estado anterior  (…), uma espécie

de elasticidade orgânica, ou, se quiserem, a expressão da inércia da vida orgânica”. A

repetição não é exclusiva do ser humano, mas se estende aos outros seres.  Há uma

tentativa de restabelecer um estado anterior a partir do qual pode-se afirmar que todo ser

vivo morre por razões internas e, por isso, o objetivo de toda vida é a morte.

Toda essa construção empreendida no texto de 1920 é para demonstrar que as

pulsões  de  autoconservação,  destinadas  a  manter  baixa  a  excitação  do  aparelho

psíquico, opõem-se às pulsões destinadas a realizar a morte. As primeiras pretendem

manter  o  curso  natural  da  morte,  ao  mesmo  tempo  que  tentam  prolongar  a  vida,

enquanto  as  outras  forçariam o  retorno ao  estado inanimado,  inorgânico.  Instala-se,

deste  modo,  a  segunda  dualidade  pulsional  entre  as  pulsões  de  autoconservação,

também chamadas de pulsões de vida, e as pulsões de morte.

Importante ressaltar a característica conservadora da pulsão, ou seja, de retorno

a um estado original através da compulsão à repetição. É possível através deste ponto

compreender melhor a aproximação das pulsões do Eu às pulsões de morte e as pulsões

sexuais  às  pulsões  de  vida.  Como se  pode  perceber,  as  pulsões  sexuais  continuam

unificando os grupos pulsionais, assim como as pulsões de morte não operam em seu

estado puro, e sim fusionadas às pulsões de vida (Freud,1920/2010). 

A pulsão sexual estaria mais próxima às pulsões de vida, pois também intenta

reproduzir estados primitivos com objetivo de renovar o ser vivente. No entanto, Freud

(1920/2010), ao citar  a filosofia de Schopenhauer para quem o objetivo da vida é a

morte, defende a pulsão sexual como a encarnação da vontade de vida. Em seguida,

demonstra  que a  libido  é  a  energia  subjacente às  pulsões  e,  embora suponha haver

outras  pulsões  que  atuem no Eu,  a  psicanálise  só pode indicar  aquelas  de  natureza

libidinal.

Ainda  em  Além  do  Princípio,  Freud  se  apoia  em outro  filósofo,  já  citado

anteriormente, Platão e a obra O Banquete, para demonstrar que não apenas a origem da

pulsão é sexual, mas sua variação relativa ao objeto. Ou seja, o encontro com o objeto

abre para o sujeito três possibilidades quanto ao sexo: homem, mulher e homem-fêmea

que é o resultado da fusão dos dois outros.
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No decorrer do texto e especialmente no momento em que Freud apresenta sua

dualidade, entende-se que um dos seus principais objetivos é consolidar o princípio do

prazer. O princípio de prazer não deixa de existir, mesmo naquelas circunstâncias que

parecem negá-lo, pois as pulsões de morte estão a seu serviço e essas últimas agregam

todas as pulsões. 

O sadismo, como base da sua teoria das pulsões, parece ser o exemplo que

melhor organiza a relação entre a morte e o sexual, pois em Além do Princípio (Freud,

1920/210) o equivale às pulsões de morte. Freud (1920/2010) lembra que a psicanálise,

desde os Três Ensaios, toma o componente sádico da pulsão sexual e o considera uma

pulsão parcial dominante na fase da organização genital  infantil chamada de sádico-

anal. No entanto, questiona como pode a pulsão sádica, que visa ferir o objeto, “ser um

derivado do Eros conservador da vida” (Freud, 1920/2010, p.225). Explica então que: 

“Ele entra  a  serviço da função  sexual;  no estágio  oral  da  organização da

libido, a posse amorosa ainda coincide com a destruição do objeto, depois o

instinto sádico [pulsão sádica]  se separa e,  enfim, no estágio da primazia

genital, para a finalidade da procriação, assume a função de subjugar o objeto

sexual até o ponto exigido para a realização do ato” (Freud, 1920/2010, p.

226)

Deste modo, o sadismo expulso do Eu se dirige ao objeto e,  a partir  dessa

conclusão,  Freud  (1920/2010)  retoma  a  dualidade  sadismo-masoquismo  apresentada

anteriormente,  na  primeira  teoria  pulsional,  para  justificar  o  masoquismo  como

originário. Se antes o masoquismo seria uma reversão da pulsão que foi primeiramente

dirigida  ao  objeto,  agora  é  possível  admitir  um masoquismo  primário  que  desde  o

princípio se dirige ao Eu. Com a nova dualidade, as pulsões de vida e pulsões de morte

podem se fusionar e o sadismo é o modelo para explicar tal fusão. A ideia de fusão

pulsional é melhor trabalhada anos depois no texto O Eu e o Id (Freud, 1923/2011b), em

que trata do seu caminho inverso que é a desfusão ou disjunção. Se não houver a fusão

da pulsão sádica,  produz-se na relação amorosa a oposição amor e ódio,  explicados

como afeição e agressão, respectivamente.

Essa  mudança  da  origem  do  masoquismo  é  tratada  no  texto  O  problema

econômico do masoquismo (Freud, 1924/1996). Primeiramente, destacamos a discussão

em torno de três princípios de funcionamento psíquico: constância, prazer e nirvana. O

primeiro, como foi dito, foi tomado de Fechner e enuncia a tendência de manter os
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níveis de excitação tão baixos quanto possíveis. Já o princípio de nirvana, foi proposto

por Barbara Low e Freud o utiliza em Além do Princípio para designar a tendência a

zero  de  tais  níveis,  porém,  com  uma  característica  implícita  de  aniquilamento.

Laplanche & Pontalis (2001) indicam que a influência filosófica teria levado Freud a

aproximar  o  princípio  de  nirvana  à  pulsão  de  morte  e  a  ligação  entre  prazer  e

aniquilamento permaneceu para Freud problemática. 

O princípio de prazer, por sua vez, representa as exigências da libido e tem

como  objetivo  evitar  o  desprazer  e  proporcionar  o  prazer.  Nas  palavras  de  Freud

(1924/1996, p. 179), a descrição desse princípio “ como vigia de nossa vida não deve

ser rejeitada”. De qualquer modo, Freud identifica o princípio de nirvana ao princípio de

prazer e ambos estariam a serviço da pulsão de morte (Freud, 1924/1996). Os princípios

de  funcionamento  psíquico,  como  foram  finalmente  organizados,  parecem-nos

complicado, no entanto, entendemos que não implica na continuidade da pesquisa do

objeto deste trabalho, motivo pelo qual não aprofundaremos o tema.

 Enfim, Freud atribui ao masoquismo a prova da fusão de Eros com a pulsão de

morte,  embora  seja  o  representante  maior  do  sofrimento  psíquico.  Por  isso,  não  se

justificaria  a  suposta  contradição  entre  o  masoquismo  e  a  tendência  do  aparelho

psíquico de manter baixo os níveis de desprazer.

Para tanto, o masoquismo primário ou erógeno é uma das três modalidades do

masoquismo e permanece nas outras duas,  além de acompanhar a libido em todo o

desenvolvimento  psicossexual  do indivíduo.  Freud (1924/1996)  explica  que  como a

libido objetiva tornar ineficaz a pulsão de morte, ela expulsa parte da pulsão para o

mundo  externo  e,  ao  ser  posta  para  fora,  é  nomeada  pulsão  destrutiva,  pulsão  de

domínio ou de apoderamento ou vontade de poder. Não é por acaso a equivalência da

pulsão de morte às pulsões com características de destruição, de domínio e de poder,

pois compunham a gênese da pulsão de morte. 

Por conseguinte, essa construção freudiana fortalece nossa hipótese da pulsão

de saber como um dos destinos da pulsão, já que é um movimento de “dentro” para

“fora”, se considerarmos os esforços da pesquisa na busca de respostas sobre o mundo

externo.  As  pesquisas  empreendidas  pelos  indivíduos  quando  adultos  costumam ser

iniciadas pela curiosidade que se origina da experiência subjetiva com o próprio corpo e

pelas consequentes excitações advindas do movimento de ir em busca das respostas,

como  vimos  através  das  investigações  sexuais  infantis.  No  capítulo  seguinte,

61



retomaremos esse ponto a respeito da busca de conhecimento própria do advento da

civilização. 

Ademais,  parte  dessa  pulsão  fica  a  serviço  das  funções  sexuais  e  opera  o

sadismo propriamente dito. Já a outra parte que não escapa para o mundo exterior é o

próprio masoquismo primário.

As  outras  duas  modalidades  são  chamadas  masoquismo  feminino  e

masoquismo moral.  A primeira  é  a  mais  acessível  à  observação  e  não diz  respeito

apenas à mulher, mas ao que Freud nomeou como característica feminina, isto é, o ser

castrado, ser possuído e dar à luz. Seriam esses os conteúdos primordiais das fantasias

dos indivíduos masoquistas.  No masoquismo moral,  por sua vez,  o que importa é o

sofrimento, independente da fonte. “O masoquismo cria uma tentação a efetuar ‘ações

pecaminosas’ que  devem ser  expiadas  pelas  censuras  da  consciência  sádica  (...)  ou

castigo do grande poder do Destino” (Freud, 1924/1996, p. 187). A culpa aparece como

modo de punição, operada por um poder paterno ou superior, enquanto a moralidade é

colocada  à  consciência  por  uma  dessexualização  do  complexo  de  Édipo.  Com  o

masoquismo moral, a moralidade torna-se mais uma vez sexualizada, o complexo de

Édipo é revivido, ou seja, as fantasias se relacionam aos modelos parentais. Por isso,

Freud entende que o masoquismo moral é uma prova clássica da fusão das pulsões. 

Portanto, a repressão cultural da pulsão exerce um desvio do sadismo contra o

próprio  Eu  e,  concomitantemente,  o  sentimento  de  culpa  opera  um  aumento  da

consciência  moral  no indivíduo,  isto  é,  propicia  uma melhor  vivencia do sujeito  na

cultura.

No  texto  inacabado,  postumamente  publicado,  Esboço  da  Psicanálise

(Freud,1938/1996),  é  possível  observar  o  legado  destinado  à  pulsão  de  morte.  Sua

finalidade é reconduzir o que está vivo ao estado inorgânico, enquanto suas principais

características  parecem  ser  o  silêncio,  quando  opera  internamente,  e  a  destruição,

quando é desviada para fora. Representa juntamente com Eros as duas pulsões básicas.

Sobre Eros, compreende o tanto as pulsões de autoconservação como o conflito entre o

amor  do  Eu e o amor  objetal  e  a  libido  é  colocada  como “ seu expoente”  (Freud,

1938/1996, p. 164). E mais, embora  Eros  e pulsão de morte estejam em conflito, ao

mesmo tempo atuam em união.

Por fim, efetuada essa retomada da Teoria das pulsões, trabalharemos a seguir

as duas pulsões que compõe a pulsão de saber: a pulsão de ver e a pulsão de dominação.
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3. 3 Sobre a pulsão de ver ou de olhar 

Um dos efeitos da civilização sobre o corpo humano foi encobrimento através

do uso de vestimentas, especialmente de partes íntimas ou consideradas mais erotizadas,

de forma diversa dentre as regiões, continentes e culturas. Entretanto,  a proteção do

corpo não deixou de favorecer um interesse sexual pelo que está por “trás do véu”,

como diria Lacan (Lacan, 1956-57/1995). A ocultação, por vezes, desperta ainda mais a

curiosidade.

Nos  Três  Ensaios,  Freud  já  apontava  a  pulsão  escópica  como  uma  pulsão

parcial que está presente na criança pequena. Sua curiosidade em ver os órgãos genitais

é uma manifestação sexual frequente e espontânea. O ver deriva do tocar e o desvio da

pulsão de ver, dirigida especialmente para as partes encobertas, pode encontrar outro

modo de satisfação.  Em algumas pessoas,  por  exemplo,  é por  intermédio do “olhar

carregado  de  sexo”  que  a  sublimação  faz  surgir  o  interesse  pelas  artes  (Freud,

1905/1996). 

Além disso, com o recalcamento dessa pulsão, a curiosidade de ver a genitália

“persiste  como  uma  pressão  torturante,  que  em  muitos  casos  de  neurose  fornece,

posteriormente, a mais poderosa força impulsora para a formação do sintoma” (Freud,

1905/1996, p. 181).

Convém apontar para uma nota de rodapé sobre o fetiche e a pulsão de ver,

acrescentada  em  1915  no  primeiro  dos  Três  Ensaios.  Segundo  Freud  (1905/1996,

p.147), a pulsão de ver originariamente é voltada para os genitais e, por tentar alcançar

seu objeto, pode ser detida pela proibição e pelo recalcamento. Com isso, retém outro

objeto como fetiche. 

A pulsão de ver pode se transformar em perversão por três maneiras, segundo

Freud (1905/1996): quando o prazer está restrito a genitália; quando se liga à superação

do asco; quando, através do exibicionismo, satisfaz-se também por identificação em ver

a genitália do outro. A partir de olhar e de ser olhado, a configuração passiva e ativa da

pulsão se coloca. Na fase fálica, a força que se opõe à pulsão de ver é a vergonha,

ocasião em que se coloca através das exigências da cultura.

Como vimos, a pulsão escópica está marcada por três tempos: o olhar, o ser

olhado e o se fazer olhado. Enquanto o objeto é o órgão sexual, há uma passagem do

prazer em olhar o próprio corpo para o olhar o corpo do outro e ser olhado por outro.
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No  já  citado  Concepção  psicanalítica  do  transtorno  psicogênico  da  visão

(Freud,1910/2013),  além  da  introdução  da  dualidade  pulsional,  pode-se  observar  a

relação  entre  o  olhar  e  o  prazer.  A ideia  de  transtorno  da  visão  trabalhado  é  do

recalcamento da pulsão escópica e Freud dá ao olho o estatuto de órgão erógeno: 

“Quando a pulsão sexual parcial que se utiliza da visão – o prazer sexual em
olhar  –  atrai  a  reação  defensiva  das  pulsões  do  Eu  por  suas  exigências
excessivas,  de  modo  que  as  ideias  em  que  se  exprimem  seus  desejos
sucumbem à repressão e são mantidas longe da consciência,  a relação do
olho  e  da  visão  com  o  Eu  e  a  consciência  é  perturbada”  (Freud,
1910/2013, p. 319, grifo nosso)

No texto O Inquietante, Freud (1919/2010) apresenta o Unheimliche12 que é o

inquietante, aquilo é ao mesmo tempo familiar e desconhecido ao sujeito e, por isso,

causa angústia. Freud encontra no vocabulário alemão no seu significado a equivalência

ao seu oposto Heimliche, íntimo, familiar, entre diversas outras significações. Então, o

inquietante é aquilo que deveria ficar oculto, mas apareceu. Podemos até mesmo dizer

que o horror e a angústia provocados no sujeito ao se deparar com Unheimliche é da or-

dem do desamparo, por evocar a angústia infantil, originada quando o sujeito era abso-

lutamente dependente do outro.

De qualquer  sorte,  para  exemplificar  sua tese,  Freud (1919/2010) discute  o

conto fantástico O homem de Areia, de Hoffman. Brevemente, segue o conto: o jovem

Nataniel não consegue lidar com suas lembranças da infância sobre o Homem de Areia,

que seria Coppelius, o amigo do pai. Na verdade, para fazer as crianças dormirem, sua

mãe e a babá amedrontavam-nas com a lenda de que, se não dormissem, um homem jo-

garia areia em seus olhos. Uma noite, Nataniel sucumbe à curiosidade e vê o amigo do

seu pai, Coppelius, na casa e o supõe ser tal homem de areia. É tomado por um delírio

em que esse homem quer colocar brasas em seus olhos e seu pai intercede pelos mes-

mos. Mais velho, tem mais três experiências que remetem a essa lembrança provocada

pelo olhar. 

O que nos interessa é o que podemos recolher da pulsão escópica, pois trata-se,

sobretudo, de um exemplo de angústia que toma o sujeito pelo olhar. Com fundamento

na experiência psicanalítica, Freud (1919/2010) observa que o medo de ferir ou de per-

der os olhos é uma terrível angústia infantil e que o medo de ficar cego é um constante

substituto do medo de castração. No mito de Édipo, a cegueira é o castigo que o próprio

12 Nota-se que a edição utilizada para a discussão é a Editora Companhia das Letras, traduzida por Paulo
Sérgio Souza. Até sua publicação, na língua portuguesa é mais comum o reconhecimento deste texto 
como O Estranho conforme tradução da Imago.
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Édipo se impõe ao ter revelada sua culpa de matar o pai. Há uma relação substitutiva

entre o órgão viril e o olho. 

Vale ressaltar que esse texto foi escrito paralelamente ao Além do Princípio do

Prazer, como o próprio Freud anuncia ao antecipar a ideia de compulsão à repetição que

no ano seguinte publicará. Também a relação da morte com o inquietante é amplamente

discutida.

Concordamos com Quinet (2002) quando diz que a psicanálise, através da pul-

são escópica, deu ao olho uma função de fonte de libido. Ele diz: “onde os antigos têm o

conceito de raio visual e o fogo do olhar, a psicanálise descobre a libido de ver e o obje-

to olhar como manifestação sexual. Lá onde estava a visão, Freud descobre a pulsão”

(Quinet, 2002, p. 10, grifo nosso). 

Lacan trata da relação do sujeito com o objeto olhar e nomeia como um dos ob-

jetos da pulsão. No entanto, difere-se do objeto anal e oral por esses dois serem da or-

dem da necessidade. Na medida em que o objeto olhar é um objeto perdido (pois para

Lacan todo objeto é perdido e os parciais são os que ocupam parcialmente esse lugar), é

subitamente reencontrado na introdução do outro no circuito através da vergonha.  Por

isso, a pulsão se concentra no “se fazer olhado” (pelo outro), após a sequência olhar e

ser olhado. A satisfação está diretamente relacionada a esse movimento. Por conseguin-

te, pode-se dizer que o sujeito se reconhece através do olhar do outro e o circuito pulsio-

nal não se completa com uma miragem no espelho, mas colocando o outro para olhá-lo.

(Lacan, 1964/2008).

3. 4 ... e a Pulsão de dominação

Freud, em diversas ocasiões, como vimos a respeito da sexualidade infantil e

da teoria das pulsões, utilizou-se do termo pulsão de dominação. A pulsão de dominação

opera através de um apoderamento do objeto no mundo exterior e, por conseguinte,

provoca aumento de prazer e de satisfação. Assim como a pulsão de morte, a pulsão de

dominação estaria a serviço do princípio de prazer.

Na criança, um exemplo da presença da pulsão de dominação é a masturbação.

Para Freud (1905/1996), tal manifestação da sexualidade infantil é operada pela pulsão

de  dominação,  neste  caso,  do  próprio  órgão.  Também associou  nos  Três  Ensaios a

pulsão de dominação à pulsão de crueldade. Contudo, adverte que a crueldade é um
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caráter infantil e que aparece num momento anterior à capacidade de compadecer-se da

dor do outro. Lembra ainda que:

 “Podemos supor que o impulso cruel provenha da pulsão de dominação e

surja na vida sexual numa época em que os genitais ainda não assumiram seu

papel posterior. Assim ela domina uma fase da vida sexual que mais adiante

descreveremos como organização pré-genital” (Freud, 1905/1996, p. 183). 

Freud  se  refere  à  fase  sádico-anal  cujas  características  são  a  atividade,  a

passividade e a dominação do objeto da pulsão anal. Importante considerar o atributo

muscular, orgânico, como suporte da pulsão nessa fase.

A característica  de  passividade  e  de  atividade  da  pulsão  foi  explorada  em

Pulsões  e  seus  destinos  (Freud,  1915/2013)  através  do  par  de  opostos  sadismo-

masoquismo como destino pulsional. Como foi dito, as metas seriam a satisfação e a

dominação. 

Outro exemplo é o  fort-da, brincadeira do neto de Freud (1920/2010). Como

foi  visto,  trata-se  de  um  jogo  em  que  há  uma  operação  de  dominar  o  objeto,

acompanhado de rejubilo. 

Em ambos os exemplos,  há uma satisfação alcançada diretamente o que se

diferencia na puberdade, quando a genitalidade está completa, pois a satisfação não é

mais direta. 

Na  construção  teórica  do  masoquismo,  embora  Freud  tenha  modificado  ao

longo  da  obra,  entende-se  neste  trabalho  que  manter  associado  o  par  sadismo-

masoquismo proporciona uma melhor compreensão da pulsão de dominação. Como foi

dito, se consideramos sua equivalência à pulsão de morte quando esta escapa para os

objetos externos, também não poderíamos supor tal equivalência na pulsão que resta e

permanece dirigida ao Eu? Principalmente se consideramos que não há outra pulsão que

não a de morte?

Sendo assim, além da função sexual,  a pulsão de dominação buscaria tanto

objetos externos como internos para dominar e obter satisfação. Ou nas palavras de

Laplanche e Pontalis (2001, p. 401) quanto à percepção de Freud sobre a relação de

domínio  do  próprio  corpo:  “uma  tendência  primária  para  o  domínio  de  si  mesmo,

evocando para fundamentar ‘...os esforços da criança que quer tornar-se senhora (Herr

werden) dos seus próprios membros’”. 
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Consideramos,  por  fim,  que  conjugadas,  a  pulsão  escópica  e  a  pulsão  de

dominação, além de servir para dar conta da curiosidade sobre o sexo na criança,  e

também no adulto, transvestem-se na ciência através da busca de conhecimento de um

objeto a ser dominado. Não seria esse o melhor resumo do trabalho de um pesquisador?

CAPÍTULO IV – DOIS DESTINOS DA PULSÃO DE SABER

4. 1 Introdução

A psicanálise  como  teoria  e  prática  implica  não  apenas  a  clínica  como

tratamento,  mas também opera um modo de pensar a cultura.  Interesse de filósofos,

sociólogos, educadores, entre outros, oferece ferramentas de compreensão do homem e
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do seu modo de se relacionar, seja através da leitura da obra do próprio Freud, de seus

seguidores ou de seus leitores. Assim, toda a discussão empreendida para compreender a

pulsão de saber demonstrou que a curiosidade infantil, embora fracasse, não cessa em

manter o sujeito em posição de desejar saber. É pulsional e, por isso mesmo, repete-se e

atualiza-se.

Ao  considerar  o  percurso  de  retomada  da  obra  freudiana  realizada  até  o

momento e os aspectos acima citados, passaremos a observar três pontos que dizem

respeito à teoria psicanalítica: as discussões de Freud a respeito da cultura, da ciência e

do manejo clínico, pela sua relação direta com a pulsão de saber, ou melhor, através

delas podemos observar sua operacionalidade na teoria. 

Com o desenvolvimento da pulsão de morte e da concepção da destrutividade

como cerne civilização, aliado ao seu interesse desde o princípio em elevar a psicanálise

a uma ciência respeitável, Freud passou a se dedicar mais profundamente à cultura e ao

modo de organização dos indivíduos. Ganham destaque os artigos  O Futuro de uma

ilusão  (Freud, 1927/1996),  Mal-Estar na Civilização  (Freud, 1930/2010) e  Acerca de

uma visão de mundo (Freud, 1933/2010). Vale ressaltar que em sua época, a ciência, de

certa maneira, substituía o lugar central da religião na cultura, transformando o mundo

através de seus avanços teóricos e práticos (Coelho, 2010). 

O manejo da clínica psicanalítica foi tratado por Freud para demonstrar o rigor

ético que sustentava a  prática por ele proposta.  A técnica empregada permite que o

inconsciente  possa  ser  rememorado através  da  fala  do  paciente  o  qual  constrói  seu

próprio  saber  sobre  seu  sintoma.  Dito  isso,  Freud  procurou  investigar  o  terreno  da

relação estabelecida entre analista e analisando e concluiu que este último repete as

relações  infantis,  atualiza-as  ao  trazer  à  tona  traços  inconscientes  fundamentais  à

direção do tratamento. 

A seguir, trataremos de aspectos essenciais da cultura demonstrados por Freud

para a produção de conhecimento e também do saber produzido pelo manejo clínico.

Embora  na  leitura  da  letra  freudiana  não  seja  clara  uma  distinção  entre  saber  e

conhecimento, compartilhamos da leitura e posição lacaniana que se refere ao primeiro

como a produção inconsciente e ao segundo como as produções das diversas áreas e

discursos (Cf. em Lacan, 1971/2001, Lição II). Por isso, utilizaremos os termos segundo

essa lógica. 

4. 2 Sobre a ilusão que alimenta 
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Partiremos  do  texto  que  marca  o  início  das  discussões  sobre  a  cultura,  O

Futuro de uma ilusão (Freud, 1927/1996). O início se dá com a franqueza do autor e sua

posição ambivalente entre  o pessimismo diante dos últimos acontecimentos  vividos,

especialmente na Europa, e seu otimismo com o futuro. O título foi tomado de uma peça

de teatro de Romain Rolland que, seguida a publicação, fez uma crítica ao autor cuja

réplica,  veremos,  foi  feita  em  1930  (Roudinesco  &  Plon,  1998).  Apontamos  a

organização desse texto freudiano como um diálogo argumentativo com um espectador

cético em relação às suas ideias. 

De saída,  Freud despreza  distinguir  cultura  de civilização e  apresenta  duas

tendências interdependentes: o conhecimento e a capacidade do homem de controlar e

de utilizar a natureza para seu próprio uso; a regulamentação das relações humanas, pois

o homem é também seu inimigo. Por isso, instituições e ordens regulamentam a vida em

sociedade, já que os impulsos hostis tendem à aniquilação. 

Enfim, a civilização parece ter sido imposta por uma minoria através de poder

e coerção.  Nesse  caso,  diante  de uma massa  hostil,  líderes  ou minorias  passaram a

controlar através da influência ou, nas palavras de Birman & Coelho (2014), sugestão.

Para esses autores,  o efeito da sugestionabilidade e do poder é o que aproximam o

hipnotizador  e  o  líder  que  impõem  seu  saber  sobre  o  hipnotizante  e  as  massas,

respectivamente. 

São  duas  as  características  humanas  responsáveis  pelo  ordenamento  da

civilização só ter sido possível através de coerção: os homens não são espontaneamente

dispostos  ao  trabalho  e  os  argumentos  não  valem nada  diante  das  paixões  (Freud,

1927/1996). Por isso, a educação, apesar de coercitiva, encontra limitações. 

Assim, proibição, privação e frustração estão intimamente ligadas. A primeira é

justamente o que funda a civilização, separando o homem do animal irracional,  e a

segunda é sua consequência, relacionada a grupos específicos. Por fim, a frustração é a

não satisfação pulsional. Considerando que todos compartilhariam de desejos pulsionais

que são recalcados, a saber, ânsia de matar, incesto e canibalismo, o homem acha-se às

voltas com essas proibições civilizatórias e encontra outras formas de satisfazer a pulsão

agressiva como mentira, fraude ou até avareza. Já a arte, é privilégio de poucos que

usufruem dessa atividade para conseguir satisfações substitutivas (Freud, 1927/1996).

Em seguida, Freud demonstra como as ideias religiosas surgiram da mesma

necessidade  de  realizações  satisfatórias.  Na  medida  em  que  as  forças  da  natureza
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perderam traços humanos, o desamparo fez o homem ansiar pelo pai e pelos deuses, ou

seja, por uma lei superior. 

Foi precisamente por causa dos perigos com que a natureza nos ameaça que
nos reunimos e criamos a civilização, a qual, entre outras coisas, se destina a
tornar possível nossa vida comunal, pois a principal missão da civilização,
sua raison d’ être real, é nos defender contra natureza (Freud, 1927/1996, p.
24)

Elementos como a terra,  a água,  as tempestades, as doenças e o enigma da

morte  escapam do  controle  humano  e,  por  vezes,  impõe  fraqueza  e  desamparo.  A

civilização, então, não se detém na defesa do homem contra a natureza, mas o faz por

diversos meios: a autoestima ameaçada demanda consolo; a vida e o universo pedem

para ser libertados dos seus terrores; a sua curiosidade pede resposta. Coube aos deuses,

das mais diversas religiões,  amparar  o sofrimento humano decorrente do desamparo

que, por conseguinte,  favoreceu novas ideias e preceitos para combatê-lo.  Assim, as

ideias religiosas são ensinamentos e afirmativas sobre os fatos e condições da realidade

exterior ou interior que visam excluir a hesitação e o desamparo do homem, de modo a

influenciá-lo.  A  ideia  de  um  pai  protetor  e  censor,  como  o  supereu  que  vimos

anteriormente, é transposta à religião.

Portanto, um meio pelo qual a religião tenta contornar os anseios do homem é a

proibição e leva o homem a atribuir a Deus os regulamentos e preceitos que obedece.

Para Freud, responsabiliza-se a Deus para não lidar diretamente com seu próprio desejo

ao  invés  de  compreender  que  certos  preceitos  servem aos  seus  próprios  interesses.

Reconhecer que não matar ao próximo, por exemplo, é de interesse comunitário poderia

levar à reconciliação com a própria civilização. Antes de tudo, é não se responsabilizar

pelo desejo que precedeu o regulamento. A proibição de pensar acompanha essa mesma

lógica. Portanto, proibição e recalque são muito próximos e Freud (1927, 1996) faz uma

analogia às neuroses na criança. Esta não pode ligar conscientemente com as exigências

pulsionais, por isso, opera-se o recalque e, por conseguinte, manifestam-se os sintomas. 

Então, Freud demonstra sua investigação em torno das influências das ideias

religiosas  sobre  a  vida  dos  indivíduos.  Mesmo que elas  tenham contribuído  com a

civilização,  não  deram  conta  de  dominar  as  pulsões  e  influenciam  bastante  o

pensamento humano. As perguntas dos homens, herdeiras da curiosidade infantil, não

são  respondidas  a  partir  da  experiência  e,  portanto,  para  o  autor  as  respostas  ou
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explicações  são ilusões.  Estas são derivadas  do desejo,  não devem ser consideradas

erros ou contradições e tem valor de verdade para quem as toma para si. 

Reside nesse ponto uma consideração que diz respeito ao nosso trabalho que é

a relação entre ilusões e desejos. Freud retoma o que sempre concebeu: diante de um

desejo que não pode ser satisfeito  completamente,  o  sujeito  busca possibilidades de

satisfazê-lo e o desejo de saber é um deles. Logo, a religião oferece algo que apraz, só

que para tal exige uma contrapartida que é a crença e o não questionamento. Ou até uma

devoção como adverte acontecer  em alguns casos.  Desse modo, não se trata  de um

estatuto de erro colocado às ilusões, uma vez que a motivação a crença é o próprio

desejo humano que chega a desprezar a realidade, em algumas situações. Freud admite

que toda sua concepção pode ser uma ilusão, no entanto, a ciência jamais o será pelas

provas já dadas e, principalmente, por nada ou muito pouco proibir. 

Assim,  demonstra  que  a  ciência  não  é  uma  ilusão,  pois  dá  provas  do

conhecimento alcançado sobre o mundo e a realidade. O trabalho científico pode atingir

esse conhecimento através de investigações, progressos, revoluções e mesmo refutações

que visam a verdade.  O fato é que a  ciência  se encontra  jovem, exitosa em alguns

campos e, em outros, ainda obstinada a explorar.

A tese do autor é que a civilização se constituiu, de certa maneira, amparada

nessas ilusões e a ciência nasce para questioná-las. Há uma aproximação importante

feita por Freud entre a religião e o não saber da criança, diante dos enigmas infantis,

pois o engano produzido pelo adulto favorece as teorias sexuais infantis. 

A ilusão  proporcionada  pelas  teorias  infantis,  se  consideradas  desse  modo,

diferem-se das  ilusões  da religião  pelo  efeito  externo,  impositivo,  pois  as  primeiras

nascem da  própria  experiência,  diferente  das  demais  que,  mesmo  herdeiras  de  um

complexo infantil, são experiências coletivas.

Uma  proposta  de  Freud  (1927,1996)  é  uma educação  para  a  realidade.

Durante  o  texto,  percebemos  crítica  à  educação,  em virtude  do  seu  alinhamento  à

religião e  sua tentativa de controlar  a  sexualidade.  Por  isso,  se no futuro o homem

conseguir se desfazer das amarras das ilusões e puder suportar a vida e as crueldades da

realidade,  assim como dar  conta  do  seu  desejo  insatisfeito,  a  educação  será  para  a

realidade do desejo impossível e sem ilusões. Ou na leitura de Lajounquiere (2002),

uma educação sem o justificacionismo pedagógico de cunho moral-religioso da época

de Freud. 
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Por fim, a posição crítica de Freud às religiões não se explica meramente pelas

ilusões  provocadas,  mas  principalmente  pelas  restrições  que  as  acompanham.  Na

medida que Freud otimista acredita que no futuro não haverá nem neurose ou religião, a

aposta é a razão e a experiência ofertadas pela ciência, pois “a humanidade superará

essa fase neurótica, tal como muitas crianças evolvem de suas neuroses semelhantes”

(Freud, 1927/1996, p. 61).

4. 3 As conquistas da civilização 

A civilização é “a inteira soma das realizações e instituições que afastam a

nossa  vida  daquela  de nossos  antepassados  animais  e  que  servem para  dois  fins:  a

proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens

entre si” (Freud, 1930/2010, p. 48). Com essa definição, podemos considerar o ensaio

Mal-Estar  na  Civilização”  como  uma  tentativa  do  próprio  autor  de  situar  as

perspectivas psicanalíticas sobre o homem e sua concepção de civilização. Ao tratar

como  similar  o  desenvolvimento  da  libido,  ou  seja,  a  constituição  do  sujeito,  e  o

processo  de  civilização,  interessa  pensar  como  se  organizaram  as  tentativas  de

satisfação ou de diminuição do desprazer que acompanharam o movimento civilizatório.

Recorremos a esse texto mais por nos ajudar a pensar  na cultura e  na produção de

conhecimento, este destino da pulsão de saber, como propomos.

O  texto  foi  apropriado  não  apenas  por  psicanalistas  pós-freudianos,  mas

antropólogos, sociólogos, filósofos, interessados em pensar o homem na Cultura. Assim,

entendemos que pode ser lido em eixos como satisfação pulsional, felicidade/sofrimento

e  agressividade  humana.  Primeiramente,  Freud  inicia  respondendo  à  crítica  do  seu

amigo Romain Rolland a O Futuro de uma Ilusão (Freud, 1927/1996). Para este famoso

escritor francês, faltou apontar a origem da religiosidade, nomeada pelo mesmo como

“sentimento oceânico”,  a sensação de eternidade,  de algo ilimitado.  Freud nega que

esteja  na  origem,  pelo  contrário,  esse  sentimento  descrito  por  Rolland  estaria  mais

próximo ao desamparo vivido pela  criança na situação de completa dependência do

outro. 

Deste modo, retoma o problema da religião, anteriormente abordado, e eleva-a

à direta oposição à ciência e à arte, ao mesmo tempo que pode, por vezes, substituí-las.

No entanto, essas últimas podem ser vias de suportar os sofrimentos, na medida em que
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o desvio pulsional, a sublimação, opera um deslocamento libidinal para essas e outras

atividades. 

Ao  tratar  da  busca  da  felicidade  pela  via  da  economia  pulsional,  ou  seja,

aumento de prazer ou diminuição de desprazer, conclui que o homem se manterá na

tentativa  de  alcançá-la  e,  como  jamais  o  fará,  outros  meios  são  encontrados  para

diminuir o sofrimento advindo da civilização. Esse sofrimento, que resulta no homem o

destino da infelicidade, tem três fontes: o próprio corpo, o mundo externo e a relação

com os outros homens, sendo esta última a mais severa (Freud, 1930/2010). A neurose,

a  intoxicação  e  a  psicose  parecem  meios  essenciais  para  tal  e  são  vivenciadas

individualmente.  Nesse  ponto,  a  religião  atua  em  caminho  inverso,  afasta  as

experiências  ou características particulares  a  fim de uniformizar  práticas  e  preceitos

num contexto específico e desvia aquele que crê do mundo externo.

O que se percebe é que ao invocar o tempo dos seus ancestrais primitivos,

prova-se que as consequências do processo civilizatório dificultaram a vida do homem

no alcance do prazer. A educação é apontada como esse ordenamento civilizatório dos

costumes e da satisfação em que, por exemplo, a relação entre a limpeza e o nojo dos

excrementos são concepções a serem aprendidas pela criança como acesso à civilização.

Assim, ao aproximar Eros e Ananke (amor e necessidade),  inclusive,  Freud

(1930/2010,  p.  63)  coloca-os  como “pais  da cultura  humana” e  pilares  do processo

civilizatório.  Não  só  é  fundamental  cumprir  as  necessidades  de  subsistência,  como

também  estabelecer  os  vínculos  entre  os  sujeitos  por  intermédio  do  amor.  Com  a

evidência de que o amor sexual (genital) permite vivências de satisfação, favorecendo

modelos  de  felicidade,  busca-se  cada  vez  mais  relações  sexuais  que  permitam tais

vivências e o erotismo genital torna-se centro da vida. Como já foi dito a propósito do

Narcisismo, a escolha não é anônima, pois tem a ver com particularidades do sujeito que

escolhe inconscientemente. Importante também considerar que o amor pode ser inibido

da meta genital e, ainda assim, opõe-se aos interesses da cultura que, por outro lado,

ameaça-o com restrições.

É esse ponto das restrições da pulsão sexual que parece melhor articular toda a

questão da sexualidade discutida nesse trabalho. Se em 1908, Freud (Freud, 1908/1996)

apontava  a  moralidade  como  meio  de  restrição  da  sexualidade,  em  Mal-Estar  na

Civilização  há  um deslocamento  para  a  cultura  como  tendência  a  restringir  a  vida

sexual,  seja  pelas  escolhas  amorosas  ou  por  ignorar  a  constituição  psicossexual,  ao

passo  que  reconhece  a  sexualidade  como  tal.  Ou  melhor,  mesmo  conhecida  sua
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influência, o prazer é cerceado. Por conta disso, é preciso encontrar novas formas de

obter  prazer  para dar conta da pulsão sexual.  O sintoma,  apesar  do sofrimento,  e a

produção científica são opções viáveis.

Ademais, nota-se uma retomada da discussão da agressividade como inerente à

natureza humana. A sequência agressividade, hostilidade e crueldade torna-se o eixo

central do final do trabalho. Ao retomar sua teoria das pulsões, sustenta que o dualismo

Eros  e  pulsão  de  morte  estão  na  base  do  Mal-Estar.  A cultura  não  apenas  barra  a

sexualidade, mas também a agressividade que é inerente ao ser humano, isto é, as duas

fontes primordiais de prazer. Com esse argumento, a parte VI do texto se dedica a essa

retomada. Mais uma vez citando Schiller e sua frase sobre fome e amor, organiza da

seguinte  forma:  “A fome poderia  representar  os  instintos  que  querem manter  o  ser

individual, enquanto o amor procura pelos objetos; sua função principal, favorecida de

toda  maneira  pela  natureza,  é  a  conservação  da  espécie”  (Freud,  1930/2010,  p.84).

Também  podemos  generalizar  a  fome  pela  necessidade  que  nos  referimos

anteriormente. 

Desse modo, recapitula seu percurso na teoria, indicando a virada fundamental

operada com o narcisismo, pois compreendeu que tanto o Eu se achava investido da

libido  como  é  seu  reduto  original.  Se  em  Além  do  Princípio  do  Prazer  (Freud,

1920/2010)  concluiu  que  uma pulsão  visava  conservar  e  aumentar  a  espécie,  agora

estava  certo  que  uma  outra  destinava-se  a  destruí-las  para  retornar  a  um  estado

inorgânico. Reconhece, entretanto, que naquele momento não se deu conta da presença

de uma agressividade e destrutividade não erótica que se caracteriza por uma tendência

inata do homem. É a libido que diferencia Eros da energia da pulsão de morte, por isso,

em nota de rodapé (Freud, 1930/2010, p. 89) diz que “em toda manifestação pulsional

há libido, mas nem tudo nela é libido”. No sadismo, a pulsão de morte se modifica a

favor da meta erótica e é onde se pode compreender melhor sua relação com Eros.

Mesmo quando surge sem propósito sexual, é possível perceber sua satisfação ligada a

um prazer narcísico, portanto, libidinal.

Importante ressaltar que Freud, embora fale em diversos momentos de pulsão

de vida, utiliza-se de Eros para falar do embate pulsional que sustenta a civilização.

Com isso, demonstra que a psicanálise o levou a afirmar que a cultura está a serviço de

Eros e  esta  é a  luta  vital  da espécie  humana.  Aliás,  uma luta  do indivíduo consigo

mesmo que se transfere paralelamente para a espécie. 
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 Por fim,  o texto demonstra  que o sentimento de culpa é o problema mais

importante  da  evolução  cultural,  e  o  preço  dessa  evolução  é  a  felicidade.  Culpa  e

infelicidade parecem guiar as conquistas dos homens. Encerra-se com uma afirmação

importante  sobre  a  questão  da  espécie  humana.  Para  Freud  (1930/2010,  p.  121),  o

homem  deve  querer  “saber  se,  e  em  que  medida,  a  sua  evolução  cultural  poderá

controlar  as  perturbações  trazidas  à  vida  em  comum  pelos  instintos  humanos  de

agressão e autodestruição”. 

Portanto, o importante texto de 1930 não nos coloca precisamente em torno das

questões da produção de conhecimento e saber, mas sua importância nesse trabalho é

por compor a série sobre cultura e,  principalmente,  por Freud sustentar os limites e

indagações  trazidas  com o  processo  civilizatório.  Ao  retomar  a  teoria  das  pulsões,

demonstra que, para escapar das intempéries da cultura, o sujeito conta com desvios da

meta e com a investigação, seja na ciência ou nos interesses em geral. O querer saber

apontado no final demonstra que a produção de saber e de conhecimento do sujeito

sobre si e sobre a cultura seria um destino pulsional, como sustentamos. Nesse quesito,

estão  comtemplados  tanto  o  conhecimento  decorrente  da  educação,  controladora  da

pulsão em essência, como a ciência enquanto prática legitimada ou com qualquer outro

campo que possa questionar.

4. 4 Visão de mundo e a produção de conhecimento

 Como temos discutido, fazer questões é uma prática iminentemente humana

que move o sujeito a respeito das suas dúvidas sobre a origem e sobre sua natureza.

Sendo  assim,  Freud  se  dedica  a  uma  crítica  sobre  os  sistemas  de  pensamento  que

impedem esse movimento em prol de uma teoria coesa e unificada. 

Dentre  as  chamadas  novas  conferências  introdutórias  à  psicanálise

encontramos, na versão consultada, o valoroso trabalho Acerca de uma visão de mundo

(Freud, 1933/2010).  Weltanschauung  é um termo especificamente alemão trazido no

Brasil como visão de mundo. Como completa o editor (cf. Freud, 1933/2010, p. 322),

tem-se  tornado  um  termo  filosófico  difundido  e  na  sua  decomposição  linguística

encontramos Welt como “mundo” e  Anschauung como contemplação, concepção. Para

Freud (1933/2010, p.322), “visão de mundo é uma construção intelectual que, a partir

de  uma  hipótese  geral,  soluciona  de  forma  unitária  todos  os  problemas  de  nossa

existência, na qual, portanto, nenhuma questão fica aberta, e tudo que nos concerne tem
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seu lugar definido”. Essas informações nos mostram o rigor e cuidado de Freud com o

tema  e  mesmo  que  insista  em  seu  conhecimento  restrito,  consegue  ser  preciso  ao

demonstrar o risco dos sistemas13 que defendem um conceito único de vida e de mundo.

Tal  uniformidade  não  dá  espaço  ao  questionamento,  por  consequências,  a  novas

produções e indagações.

A princípio, o propósito do texto parece questionar se a psicanálise tem uma

visão de mundo o que é logo solucionado e nos leva a crer que sua intenção era outra.

Para Freud (1933/2010), a psicanálise é inadequada para criar uma visão de mundo, mas

enquanto pertencente à ciência, compartilha da sua visão. Cabe a esta última a pesquisa

cujo objetivo é a produção de conhecimento o qual deve ser checado e comprovado.

Muito embora a psicanálise e a psicologia tenham incluído a psique e o intelecto na

investigação científica, o saber produzido não é reconhecido como científico. 

 Portanto,  o que está  em questão é  que a ilusão nascida para lidar  com os

desejos humanos não pode competir com a verdade promovida pela ciência. Não por

esta verdade refutar um erro, pois como já dissemos as ilusões não se tratam disso, mas

principalmente pela experiência com a própria realidade que a ciência promove. Esse é

um  ponto  chave  do  texto  freudiano,  embora  sua  crítica  recaia  fortemente  sobre  a

religião, colocando-a como maior inimiga da ciência, como já podia ser lido em Futuro

de uma Ilusão (Freud, 1927/1996). 

Assim, utiliza-se da religião para dizer que sua visão de mundo totalitária não

permite  questionamentos,  estanca  o  saber.  Faz  uma  breve  retomada  da  história  da

religião, lembrando que houve um tempo sem religião e sem deuses, o animismo, em

que espíritos semelhantes aos homens, chamados demônios, amedrontavam os homens,

e como não havia um ser supremo para pedir proteção, defendiam-se com atividades

como a magia. Por conta disso, Freud (1933/2010) aponta que naquela época os seres

humanos eram mais confiantes. Apesar de não haver dados exatos sobre a passagem do

animismo para a religião, lembra o totemismo, discutido pelo autor em seu trabalho

Totem e Tabu que entre outras reviravoltas, trouxe a ética. As exigências éticas, por sua

vez,  se  condicionadas  à  obediência  divina,  colocam  a  humanidade  em  perigo.  Tal

retomada histórica serviu para expor como o próprio desenvolvimento do que chama

espírito  científico  passou  a  questionar  a  religião  e  suas  teorias  escassamente

comprobatórias,  exceto  pela  fé  humana,  como os  milagres  ou  a  própria  criação  do

13Nomeamos como sistema o conjunto das áreas abordadas por Freud para discutir o tema: arte, religião,
filosofia, anarquismo e marxismo. 
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universo. Já a psicanálise, critica-a por sua explicação de origem divina que, por sua

vez, favorece às ilusões que respondem ao desamparo infantil. Nisso, alia-se à ciência e

ao ceticismo frente a explicações que não sejam cientificamente comprovadas através

de experimentos rigorosos. 

A visão  de  mundo  religiosa,  na  verdade,  ainda  é  disputada  dentre  as  suas

diferentes doutrinas cujas diferenças são “tentativas de lidar com o mundo sensorial, em

que estamos colocados, através do mundo de desejos que desenvolvemos em nós, em

razão de necessidades biológicas e psicológicas” (Freud, 1933/2010, p. 335).

Outrossim, a religião não poderia ser objeto de investigação da ciência por sua

origem divina, por sua concepção sublime e por estar distante da compreensão humana.

O  que  pode  interessar  à  ciência  é  os  efeitos  da  religião  sobre  o  homem  e,

essencialmente, o modo como opera no seu pensamento. Ou melhor, como lhe restringe

o pensamento e não permite ser questionada, pois sua origem é divina. Então, a crítica

se concentra no que nomeia como invasão do pensamento científico pela religião, ou

seja, quando esta se propõe a controlar o pensamento do homem, sua possibilidade de

questionar e produzir novos conhecimentos, não promovendo o saber. 

O pensamento científico não se difere do pensamento dos crentes e não crentes,

porém, tem traços específicos, interessa-se por coisas que podem não ser palpáveis e

úteis, mantém distância de individualismos e afetos, é rigorosa, cria novas percepções,

isola suas descobertas segundo as variáveis do experimento ou investigação, se utiliza

de  meios  pouco cotidianos  e  seu  objetivo  é  a  verdade  (Freud,  1933/2010).  Por  ser

relativamente nova se comparada à existência da humanidade, Freud aposta num longo

caminho para que a ciência possa substituir os efeitos da ilusão religiosa.

O debate em torno da oposição entre ciência e religião toma corpo e coloca a

psicanálise como êxtimo14 dessa discussão, pois ao mesmo tempo que a coloca inclusa

na ciência, no que diz respeito a uma visão de mundo, percebemos uma dissociação no

valor  da  verdade,  pois  desde  muito  cedo  na  sua  produção  clínica  e  teórica,  Freud

valoriza a verdade psíquica, distante de uma realidade igualmente uniforme e coletiva,

capaz de ser comprovada sob os métodos rigorosos da ciência. A realidade psíquica é

uma tese freudiana fundamental que sustenta a clínica psicanalítica.

Ressaltamos a política do desejo, e também a necessidade, presente no debate

do  autor,  como  ponto  importante  nas  consequências  das  ilusões  que  também  são

14Tomamos emprestado o neologismo criado por Jacques Lacan para tratar de algo do sujeito que ao 
mesmo tempo que lhe é íntimo e exterior concomitante, algo “como sendo esse lugar central, essa 
exterioridade íntima, essa extimidade, que é a Coisa” (Lacan, 1959-60, p. 173, grifo nosso)
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alternativas ao sofrimento humano. De um lado, parecem satisfazer o desejo, na medida

que o tampona e, de outro,  a natureza pulsional,  que já discutimos densamente,  faz

pensar  que  há  sempre  um escape  que  o  coloca  para  funcionar  de  outro  modo.  No

entanto, entendemos que essa discussão merece outros aprofundamentos que podem ser

feitos em outra ocasião. 

Também chamamos atenção para a reincidência da ideia de ver embutida nesse

conceito de visão de mundo, que coaduna com nosso trabalho. Curiosamente, a visão de

mundo é também um conhecimento sobre tal construído por caminhos próprios e que se

propõe a explicar a vida e o universo. Freud faz uma distinção entre saber e ilusão,

sendo que esta é sempre guiada pelos afetos e pela própria religião. Se a visão de mundo

religiosa é determinada pela vivência da infância, é herdeira da relação entre a criança e

a  instância  parental  (pai,  mãe ou outro  equivalente)  que  lhe  deu  carinho,  proteção,

segurança e o instruiu a aceitar restrições do seu desejo. Portanto, a proibição tem efeito

de recalque tal  qual ocorre no período de latência como já dissemos a propósito da

pulsão de saber. Parece ser o efeito da religião que não permite mais tarde um retorno

dessa pulsão, colocando o homem num papel de mero reprodutor de verdades.

Ademais,  extraímos  do  texto  freudiano  a  intenção  do  autor  de  valorizar  a

produção do saber própria do sujeito, seja da ciência ou do inconsciente, em detrimento

de estruturas totalizantes como a religião. Deste modo, se o indivíduo é tomado por

essas estruturas, podemos considerar que sua pulsão de saber é recalcada ou mesmo

desviada em sintomas que respondem a isso.

Enfim, concluímos que a produção de conhecimento, é um destino da pulsão de

saber,  pois  como  resultado  da  cultura  busca  explicá-la.  Conforme  o  exposto,  se  a

psicanálise não produz uma resposta unitária nem soluciona os problemas da existência

humana ao deixar aberta essas questões e se tanto é parte da ciência como compartilha

sua visão de mundo, concluímos que há uma produção de saber da psicanálise. E este é

eminentemente clínico, pois como vimos, a intenção de Freud com os textos de cultura

foi  pensar  o  mal-estar  vivido  individualmente  pelo  ser  humano.  Por  isso,  a  seguir

discutiremos o manejo clínico, modo pelo qual o saber da psicanálise pode aparecer.

4. 5 Manejo clínico na direção do tratamento

Ao propor  uma clínica  psicanalítica  baseada  no inconsciente  para  tratar  do

sofrimento humano frente ao recalque, Freud propôs uma técnica que comporta de um
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lado um analista opaco e disposto a escutar, de outro um paciente que pode falar sem

censuras da sua história e da sua dor. Além da associação livre, técnica que convoca o

paciente a falar livremente o que ocorrer na sua mente durante a sessão, o manejo da

transferência e da interpretação conduziriam o sujeito até a cura. Interligadas, tem a

mesma função: revelar ao analisante a fonte do seu sofrimento a fim de que encontre

novos  modos  de  funcionar  diante  da  sua  história  e  da  sua  vida  atual.  Ainda,  a

transferência comportaria em si um paradoxo: embora motor do tratamento, ao colocar

em ato as memórias infantis e fazer o paciente falar disso, pode ser obstáculo como

resistência. Abordaremos esses pontos a propósito dos artigos sobre a técnica.

Primeiro, retomemos a história dessa clínica cujo início se confunde com o

percurso  profissional  do  jovem  Freud.  Como  relata  em Autobiografia (Freud,

1925/2011), nunca preferiu a ciência médica, escolheu por influência do pai, pois na

verdade o que o movia era uma “ânsia de saber que se dirigia mais às questões humanas

do  que  aos  objetos  naturais”  (p.67),  interessando-se  pelas  investigações  científicas

primordialmente, torna-se um homem de laboratório como conta. Conheceu a hipnose

ainda no tempo que esteve em Paris, acompanhando Charcot, importante neurologista.

Ao retornar à Viena, adotou a prática, mas aos poucos passou a modificar seu uso até

abandoná-la.  Ao  utilizar  a  hipnose  não  apenas  rememorava  estados  anteriores  que

ocasionavam o sintoma, também se valia da sugestão hipnótica. Contudo, não parecia

mais eficaz do que a própria sugestão catártica que elegeu em seguida. Outro ponto de

destaque, é sua afirmação sobre a satisfação do  desejo de saber  do médico acerca da

origem do sintoma. Tomamos de empréstimos as palavras de Roudinesco & Plon (1998,

p. 382): “ se Freud não gostava da hipnose (...) era porque a adoção da psicanálise,

como técnica de verbalização dos sintomas pela fala, enfim, permitia ao doente falar

com liberdade e com plena consciência,  sem necessidade de se entregar a um sono

artificial”.

Em seguida,  empregou o  método catártico  que  consistia  em explicitar  uma

quantia de afeto empregado na manutenção do sintoma, através do ressurgimento de

fatos traumáticos, e consequentemente, sua eliminação. Com Breuer em Estudos sobre

a histeria (Freud, 1895/1996), apresentou textualmente essa prática. A passagem entre

os  métodos  é  marcada  pela  outorga  do  saber  ao  paciente.  Como veremos  a  seguir,

abandonou-a  pelo  método  psicanalítico  que  sustentou  até  o  final,  orientado  pela

associação livre, a interpretação e a transferência. 
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O que se percebe é uma passagem da imposição do saber do analista, embutido

na  sugestão,  para  um  saber  emanado  no  discurso  do  paciente  via  transferência.

Conforme sugere Coelho & Birman (2014) podemos até pensar a transferência como

uma interpretação  da  sugestionabilidade,  entretanto,  desta  vez  não  visa  explicar  ou

repetir informações sobre o paciente colhidas durante o estado hipnótico, e sim remeter

certo  fenômeno  a  outro.  Uma diferença  essencialmente  ética  é  o  que  defendem os

autores.

A transferência,  embora  não  seja  exclusiva  do  vocabulário  da  psicanálise

(Roudinesco  & Plon,  1998,  Laplanche  & Pontalis,  2001),  tem estatuto  de  conceito

fundamental na clínica psicanalítica, pois, sem a mesma, não há tratamento possível,

enfatizou Freud em A dinâmica da Transferência (1912/2010a). Pode ser compreendida

em outros  campos,  mas  especialmente  entre  os  campos  psi,  e  é  o  que  diferencia  a

psicanálise  de  outras  psicoterapias.   Sua  importância  na  condução  de  uma  análise

celebra o ponto de união entre as diversas linhas e escolas pós-freudianas, no entanto,

seu manejo é o que as distingue (Roudinesco & Plon, 1998).

A princípio, Freud teve dificuldade de reconhecê-la como peça importante para

a  cura,  considerando-a  primeiramente  um  obstáculo.  Deu-se  conta  da  sua  função

fundamental  com o caso clínico  conhecido como Anna O.,  tratado inicialmente  por

Breuer. Em outros casos clínicos publicados, há sempre a abordagem da transferência,

como no caso  Dora,  em que identificou afetos  negativos  por  parte  do  analista  que

chamou de contratransferência na época e depois resistência. 

O caso Hans (1909/1996), como já citamos, aponta a transferência como eixo

fundamental da análise, mesmo quando o analisando é uma criança. Primeiramente, a

transferência do pai do menino com a psicanálise e com o próprio Freud favoreceram o

êxito do tratamento. Na medida em que os sintomas apresentados eram reconhecidos

como manifestações do inconsciente, podiam ser tratados através da associação livre e

da interpretação, técnicas primordiais adotadas pelos psicanalistas. É possível encontrar

indicações  precisas  sobre  os  efeitos  da  interpretação  e  do  que  Freud  chamava  de

comunicação das descobertas do analista ao paciente. O pai de Hans sempre se remetia

ao  professor  Freud  quando  fazia  assertivas  ou  mesmo  tinhas  dúvidas  sobre  as

manifestações psíquicas de Hans, até mesmo levou a criança para vê-lo. Assim também

Hans  supunha  um  saber  no  pai  da  psicanálise  quanto  ao  enigma  do  seu  próprio

sofrimento, afirmando que esse deveria saber sobre o que se passava com ele.
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Neste  trabalho,  não  pretendemos  explorar  os  efeitos  e  impasses  da

transferência  na  clínica  psicanalítica,  mas  pretendemos  discuti-la  em  um  viés  que

permita a aproximação com a pulsão de saber por se tratar da técnica primordial no

manejo  clínico.  Para  tanto,  dedicamo-nos  ao  estudo  dos  artigos  sobre  a  técnica

publicados  entre  1912 e  1915,  a  princípio  por  que  os  casos  clínicos,  também ricos

nesses pontos como já indicamos no Caso Hans, exigiriam discussões adjacentes e tais

escritos escolhidos comportam indicações precisas sobre a investigação do inconsciente.

Há outros apontamentos mais tardios sobre o tema na obra freudiana que reiteram os

artigos sobre a técnica.

4. 6 Recomendações técnicas, transferência e saber 

Freud se dedicou a escrever uma série de artigos sobre a técnica da psicanálise,

após  alguns  anos  de  prática  e  pesquisa  que  o  autorizam  organizar  fundamentos  e

orientações clínicas.
A Dinâmica  da  Transferência (Freud,  1912/2010a)  objetivou  apresentar  as

novas  contribuições  relativas  à  transferência.  Pode-se  dizer  que  o  texto  trata  das

relações  amorosas  e  demonstra  como  ao  longo  da  vida  uma  pessoa  as  estabelece.

Percebe a repetição de escolhas que se remetem aos protótipos infantis, ou melhor, às

figuras  amorosas  que  na  infância  centraram  o  investimento  libidinal,  naturalmente

insatisfeito. 
Deste modo, o paciente repetirá na cena analítica essas relações, incluindo o

analista  na  série  de  modelos  de  amor,  tanto  consciente  como inconscientemente.  É

preciso  se  assegurar  da  instalação  da  transferência  para  que  o  analista  possa  fazer

interpretações  e  comunicações  ao  paciente  a  respeito  da  resistência  em  acessar  o

inconsciente. Nesse texto, Freud aproxima a resistência à transferência, delimitando que

não é preciso desprezar a primeira, pois é útil no manejo da outra. 
Os momentos de silêncio também devem ser identificados pelo analista, pois

mesmo que a regra fundamental da associação livre seja recomendada aos analisandos,

quando aparecem, costumam indicar algo importante. Se ocasionados por um desprazer

banal,  o  esclarecimento  por  parte  do  analista  é  inútil,  ao  contrário  de  quando  são

associados a pensamentos sobre este último. Freud compreende este tipo de silêncio

como resistência e essa deve ser sempre interpretada para se acessar o inconsciente.

Pode-se dizer que a resistência concerne à satisfação que foi frustrada e se relaciona ao
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mundo  exterior,  mais  especificamente  a  um  determinado  momento  do  tratamento

analítico (Freud, 1912/2010a).
No início da sua prática, Freud ignorou os efeitos favoráveis da resistência à

análise, no entanto, como vemos, passou a tomá-la como meio eficaz de reconhecer a

transferência.  E mais:  “O mecanismo da  transferência  é  explicado se o referimos à

prontidão da libido, que permaneceu de posse de imagos infantis, mas só chegamos ao

reconhecimento  de  seu  papel  na  terapia  se  abordamos  os  seus  vínculos  com  a

resistência” (Freud, 1912/2010a, p. 141).
Outro aspecto dinâmico da transferência é sua ambivalência nas inclinações

afetivas que pode se submeter à resistência. Não apenas afetos tomados como positivos

podem se efetuar, mas também negativos. Há uma outra ambivalência em questão: a

luta entre o intelecto e as pulsões. Apesar da recomendação de dizer tudo que lhe vier à

mente, o paciente por vezes escolhe palavras ou afetos para se expressar o que dificulta

o acesso aos conteúdos recalcados. O efeito das pulsões sobre a história do paciente,

seus afetos e suas lembranças encontram empecilhos para vir à tona. O analista deve

conduzir o tratamento para que essa luta de forças possa cumprir sua função de cura no

campo da transferência.

Em Recomendações ao médico que pratica a psicanálise (Freud, 1912/2010b),

é  recomendada  a  distinção  entre  o  tratamento  e  o  rigor  científico,  mesmo  que  se

considere a análise como um trabalho de investigação dos processos inconscientes, de

resolução “do enigma da  neurose”  (Freud,  1912/2010b,  p.  161)  e  que um dos seus

méritos seja coincidência entre pesquisa e tratamento. A pesquisa do inconsciente com

fins  de  tratamento  e  de  comprovação  de  uma  hipótese  é  o  que  justifica  tal

recomendação. Afinal, se o tratamento ainda não foi concluído, a atenção do analista

estará comprometida com a expectativa dos êxitos de sua conclusão quando tomada pela

pesquisa com fins científicos. Ressalta neste ponto que o rigor científico não está a

serviço dos efeitos e reviravoltas possíveis em uma análise.

Um viés  apresentado  nesse  texto  é  o  exercício  do  médico  em  ser  opaco,

servindo  de  espelho  ao  paciente.  Ao  não  se  dispor  como  pessoa,  através  de  seus

defeitos, de seus conflitos e de sua história, evita o risco do mal-uso da transferência e

sua futura dissolução. O tratamento por sugestão pode vir a sucumbir as possibilidades

de acesso às resistências, de modo que o paciente permaneça falando do que já sabe,

sem se atrever a dar voz ao inconsciente – ao que não sabe. 
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Em  O  início  do  tratamento  (Freud,  1913/2010),  Freud  discute  questões

pertinentes  ao  início  do tratamento  e  também algumas  nuances  a  serem observadas

como horário,  sessões e honorários.  Ao tratar  do uso do divã,  aponta para a  pulsão

escópica. Inicialmente, chama atenção para o seu próprio incômodo de ser olhado, o que

é algo particular da sua posição de analista, e se remete às particularidades, assim como

outras,  daquele  que  escolhe  esta  prática.  Além  disso,  indica  que  ao  ter  seu  olhar

desviado, o analisando deixa de especular expressões do analista como interpretações

equivocadas.  Aliás,  chamamos  atenção  para  a  noção  de  equívoco,  nesse  caso,  se

tomamos a própria recomendação de Freud, no texto anteriormente citado, quanto aos

inconscientes,  do  analista  e  do  analisando,  em  comunicação  durante  uma  análise.

Ressaltamos  que  a  compreensão  do  equívoco  como  inerente  ao  tratamento  se  faz

necessária  quando  supomos  o  inconsciente.  Nesses  dois  aspectos  que  se  dirigem à

pessoa do médico, ser olhado e a interpretação equivocada, apontam também para a

resistência do próprio analista. 

De qualquer forma, chamamos atenção para o seguinte ponto: 

O paciente  costuma apreender  como  uma privação a  situação  que  lhe  é
imposta  e  se  revolta  contra  ela,  em  particular  se  o  impulso  de  olhar  (o
voyeurismo) tem papel significativo em sua neurose. Mas eu insisto nessa
medida,  que  tem  o  propósito  e  o  resultado  de  impedir  a  inadvertida
intromissão da transferência nos pensamentos espontâneos do paciente,
de  isolar  a  transferência  e  fazer  que  no  devido  tempo  ela  se  destaque
nitidamente como resistência. (Freud, 1913/2010, p. 179)

Freud insiste que a transferência pode ser isolada para favorecer a resistência

por intermédio do desvio da pulsão de olhar. Retomamos a ideia da privação de dirigir o

olhar e o interesse pelos órgãos genitais, presente em Hans, e em outras crianças como

discutimos no capítulo II. A ideia apontada por Freud, e por nós sustentada, é que tal

privação não impede a pesquisa, pelo contrário, impulsiona até o fracasso, promovido

pelo período latência. Esse fracasso favorece o recalque dessas vivências e observações,

podendo retornar a partir da puberdade. Ora, se consideramos os impasses apontados

pelo próprio Freud no tratamento analítico,  em que a resistência atua diretamente, o

desvio do olhar  pelo divã não eliminaria esse caráter,  de outro modo,  favoreceria o

interesse pela pessoa do analista e pelas suas interpretações. 

Mais adiante no texto,  Freud adverte que somente depois de estabelecida a

transferência,  é  que devem ser  feitas  as  comunicações  do analista  sobre o processo

analítico e suas interpretações das resistências, sob o risco de serem intelectualizadas. A
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seguir, ressalta que o saber é próprio a cada sujeito e, por isso, o analisando deve buscá-

lo por si, fazendo distinção entre esse saber e o do analista.

Por intermédio de um exemplo clínico (cf. Freud/2010, 1913, p. 189), insiste

que a imposição do saber de outrem não favorece a cura,  pelo contrário,  propicia o

aumento das resistências, impedindo o acesso ao saber inconsciente. Freud atribuiu ao

tratamento por hipnose o mérito de ter revelado que os efeitos da análise só podem ser

buscados se forem genuinamente operados pelo próprio analisando. 

Por acerto e erro,  Freud parece ter  concluído que é preciso ponderar o que

importa em uma análise. Nem sempre a elucidação dos fatos é o que o analisando deseja

saber, pois é preciso que a construção se dê no espaço propiciado pela transferência e

essa possa favorecer o próprio sujeito a encontrar o saber inconsciente. Assim “um saber

consciente  com  o  não  saber”  (Freud,  1913/2010,  p.  191)  quando  conjugados

possibilitam o acesso aos processos psíquicos inconscientes. 

No  mais,  ainda  nesse  texto,  encontramos  indicações  de  que  há  uma  força

motriz da pulsão que diminui com o avanço do tratamento. Há um jogo de forças para

que o mesmo aconteça, inclusive, o sofrimento do analisando e seu desejo são pontos de

partida. Se o sofrimento do homem advém dos conflitos pulsionais, percebe-se que tal

força é incapaz de eliminar os sintomas, pois desconhece os caminhos que a conduziram

e não é  força  suficiente  para  superar  as  resistências.  É  pela  transferência  que  esse

desconhecimento e falta de força podem ser superados.

Já em Recordar, Repetir e Elaborar (Freud, 1914) discute o cerne da operação

de recalque e consequentemente do retorno do recalcado na análise, através das três

operações  lógicas  que  compõe o  título  do trabalho.  Lembra  que  nos  primórdios  do

trabalho com Breuer se utilizava da catarse para acessar o momento da formação do

sintoma para torná-lo consciente. Em seguida, ao abandonar esse método, o objetivo do

médico passou ser descobrir o que o paciente não recordava através da associação livre

e revelá-lo em seguida. O foco ainda era o momento da formação do sintoma, aliado às

situações  subjacentes.  Por  fim,  a  técnica  atual  visa  a  interpretação  como  modo  de

revelar a resistência para fazer fluir livremente seus relatos sobre as situações ou nexos

esquecidos. A diferença está na interpretação: antes a comunicação estava centrada no

que o paciente não lembrava, depois se dirigiu à resistência, para uma vez dominada, o

paciente poder falar livremente do que estava desconhecido. 

De  qualquer  sorte,  o  objetivo  da  análise  continuava  o  mesmo:  “preencher

lacunas  da  recordação”  (Freud,  1914/2010,  p.  195)  e  no  aspecto  dinâmico  do
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inconsciente, superar as resistências do recalque. O essencial, portanto, é fazer imergir

as lembranças infantis que foram modificadas por lembranças encobridoras, além de

fantasias e sentimentos da vida infantil que foram esquecidos. 

Freud aponta que comumente o paciente atua para não recordar, repetindo sem

saber as experiências infantis. Ao dominar a resistências se diminui as chances de atuar

como repetição.  Destaca-se que nesse  momento  Freud abordava uma compulsão  de

repetir, não diretamente ligado à pulsão como o fez em 1919 e 1920, como discutimos

no capítulo III. Nessa dimensão, a repetição pode ser compreendida como a atuação das

experiências ou sentimentos infantis, traumáticos por excelência, que impedem o sujeito

de recordá-las e, consequentemente, elaborá-las. A compulsão de repetir na análise tinha

o intuito de unificar a concepção do que se processa tanto na vida quanto no tratamento:

seu  sintoma  tem poder  e  deve  ser  tratado  como  tal,  assim  como  sua  condição  de

adoecimento é vivida como outras experiências.

Dominada a resistência, agora conhecida pelo paciente, e afastada a atuação, é

mediante  o  trabalho  de  recordação  que  se  pode  elaborá-la  e  acessar  os  conteúdos

inconscientes.  Deste  modo,  considera-se  a  transferência  somente  um  fragmento  da

repetição e esta é, por sua vez, transferência do passado esquecido. 

Destacamos também seu comentário em 1923 no verbete Psicanálise sobre a

transferência como “relação que ultrapassa a medida racional, que varia entre a mais

terna devoção e a mais dura hostilidade e que retira suas peculiaridades de atitudes

amorosas antigas do paciente”. Na ocasião, já havia apresentado sua teoria da pulsão de

morte que como vimos contempla,  em certa medida,  a união de Eros com  Tânatos,

representantes da vida e da morte (Freud, 1923/2011).

Em Observações sobre o amor de transferência (Freud, 1915/2010) diz que os

assuntos do amor são desmedidos se comparados com outros e na cena analítica não

poderia ser diferente. Trata-se do mesmo amor tanto nas relações cotidianas do paciente

como na análise. Entretanto, a resposta do analista é que o transforma em aliado no

tratamento. Frequentemente, o amor ao analista pode levar o paciente a só falar desse

amor, ocultando os sintomas e até mesmo fazê-lo acreditar que está curado. Isso pode

ser considerado uma resistência que deve ser superada. 

Ao afirmar que o amor do analisando não deve ser respondido para o êxito do

tratamento, explica as armadilhas que o analista deve superar para não ceder à tentação

ou se sentir  por demais lisonjeado. Conserva-se esse amor transferencial  para poder
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conduzir o paciente ao inconsciente e às suas próprias relações amorosas recalcadas. A

meta é sempre revelar o infantil que, por sua vez, é o caráter essencial de toda paixão. 

Podemos extrair  da leitura do texto a dimensão do poder do analista diante

desse amor. Em alguns momentos, Freud insiste que a resposta a esse amor pode levar o

analista  a  dominar  o  paciente  e  seus  impulsos,  comprometendo  tanto  o  sucesso

terapêutico como manipulação a partir de seus próprios afetos. Na medida em que se

mantém o amor ao analista, o amor ao saber sustenta a investigação analítica sobre o

inconsciente e é o analisando que pode dominá-lo genuinamente. 

Importante destacar que o amor já havia sido discutido em  Contribuições à

Psicologia  do  Amor (Freud,  1910/2013)  e  Narcisismo  (Freud,  1914/2010)  como  já

apontamos (Cf. Capítulo II e III).

Em  A questão da análise leiga  (1926/1996), ao retomar aspectos da técnica

psicanalítica, lembra que o desejo ambivalente do paciente em se curar está diretamente

relacionado com a resistência. Por conseguinte, a relação afetiva que se estabelece com

o analista tem a mesma natureza da paixão. Este amor também se caracteriza pela noção

de compulsão à repetição e, como discutiu em Além do Princípio, pode vir a se instalar

como neurose de transferência, atuando como resistência. Assim, o analisando repete

experiências ou lembranças infantis ao se apaixonar pelo analista e este deve manejar a

transferência, sem recuar diante do amor e da resistência. 

Portanto, a clínica psicanalítica é um destino da pulsão de saber, ao mesmo

tempo que foi responsável pela sua fundação, promove outros olhares como vimos a

respeito da análise da cultura por Freud

4. 7 Uma construção, por fim

Um dos últimos trabalhos de Freud é Construções em Análise (1937), em que

defende a análise como uma construção composta por fragmentos incluídos pouco a

pouco  ora  quando  o  analista  faz  uma  comunicação  a  respeito  do  que  foi  dito  em

associação  livre  pelo  paciente,  ora  quando  este  elabora.  Compara  o  trabalho

psicanalítico  ao  dos  arqueólogos  que  cavam objetos  destruídos  para  compreender  a

história.  A  diferença  é  que  o  material  inconsciente,  embora  possa  se  apresentar

fragmentado,  é  vivo  na  memória  quando o paciente  recorda  alguma experiência  ou

sentimento recalcado, diferente dos achados arqueológicos que estão destruídos. 
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A diferença  colocada  entre  interpretação  e  construção  é  que  a  primeira  se

restringe a um material específico, como sonho ou associação, a outra remonta toda a

história que não é recuperada de uma vez, mas gradualmente até o término da análise.

Freud lembra que não é possível garantir veracidade às construções e, por isso, se suas

construções tiverem efeitos quer dizer que funcionaram, mesmo que o analista cometa

equívocos. Se o paciente as aceita ou nega não quer dizer que corresponde a sua verdade

psíquica, pois pode variar conforme o tipo de transferência estabelecida. Outros indícios

a posteriori confirmam a construção. É interessante notar que Freud coloca o analista

em questão na análise, inclusive seu saber sobre o analisando. 

Entendemos que o texto trata da construção do saber na análise instituído com

base nas recordações das experiências infantis que se tornam vívidas com o processo. E

mais, um saber também do lado do analista que faz apostas a cada nova resistência

interpretada ou comunicação realizada. 

Sendo  assim,  a  compulsão  de  repetir  do  paciente  apontado  nos  artigos  da

técnica pode ser transposta para a compulsão à repetição da pulsão. Ora, se a compulsão

de repetir visa aumentar às resistências, portanto, proteger as lembranças recalcadas, a

análise  não implica  um desvio  pulsional?  A pulsão de  saber  fracassada,  e  em parte

recalcada na infância, retorna ao operar uma busca de respostas que, na análise, dão

mais sentido aos sintomas. 

O que sustentamos é que tanto nas discussões epistemológicas em torno da

cultura quanto na clínica, destaca-se da obra freudiana um saber inconsciente do sujeito

que busca respostas para suas as questões fundamentais tanto na vida cotidiana como na

clínica.  O  analista,  na  sua  prática,  não  escapa  ao  saber,  porém,  sua  posição  de

abstinência implica um não-saber para que o do analisando possa emergir. As técnicas

empregadas, como vimos, não impõem a verdade nem tamponam o livre percurso do

desejo  de  saber  do  sujeito.  Pelo  contrário,  a  técnica  visa  abrir  caminhos  para  tal.

Evidentemente,  o  analista  fora  do  setting  é  um sujeito  qualquer  com suas  próprias

questões, inclusive aquelas que o levaram a essa prática particular, motivo pelo qual se

recomenda a análise pessoal do profissional. No mais, a ética da psicanálise coloca ao

praticante a pesquisar e a promover a dispersão do pensamento psicanalítico.

Considerar uma pulsão de saber própria do sujeito é reconhecê-la através do

que Freud propôs como de interesse da psicanálise, cultura e clínica. Seu aparecimento

na primeira infância se perpetua, como demonstramos, e é notada nas buscas incessantes

dos  homens  por  novas  perguntas.  Assim,  construções  de  saber  são  realizadas  pelo

87



homem durante sua existência, tanto individual, como enquanto civilização, o que nos

leva  a  tomar  esse  texto  clínico  derradeiro  tão  preciso  para  compreender  a  obra

freudiana.

Nesse enlace entre clínica e produção de conhecimento na cultura, nomeadas

aqui como destinos da pulsão de saber, por se tratarem de duas vertentes da psicanálise,

tomamos uma das últimas reflexões de Freud 1935, no pós-escrito de Autobiografia, a

propósito do seu interesse,  cujas raízes se encontravam na sua juventude,  na última

década pela Cultura: 

Cada  vez  mais  claramente  percebi  que  os  acontecimentos  da  história  da
humanidade,  as  interações  entre  natureza  humana,  evolução  cultural  e
aqueles precipitados de experiências primevas (dos quais a religião é o maior
representante)  são  apenas  o  reflexo  dos  conflitos  dinâmicos  do  Eu,  Id  e
Supereu  que  a  psicanálise  estuda  no  ser  humano  individual,  os  mesmos
processos, repetidos num cenário mais amplo (Freud, 1935/2011, p. 137).

A pulsão de saber resiste ao tempo, à história e à evolução cultural, é intrínseca

ao homem e o coloca em movimento, que podemos entender cíclico, pois a cada nova

resposta,  surgem  novas  perguntas,  novos  acontecimentos  e  até  novos  conflitos.  A

explicação é que as perguntas fundamentais sobre a origem e sobre o sexo não cessam.

Os conhecimentos produzidos a partir da inscrição da cultura podem até respondê-las,

no entanto, o saber inconsciente de cada sujeito é que insiste em se perpetuar.

Por fim, lembramos da elaboração  sujeito saber  que propusemos ao final do

Capítulo I  em uma referência “chistosa” às formulações lacanianas de  sujeito suposto

saber e  sujeito do inconsciente. Concluímos, deste modo, que a psicanálise, enquanto

teoria e prática, promove esse sujeito saber que interessa aos diversos campos e, mais

precisamente, na clínica psicanalítica o privilegia como razão de ser.
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V-  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema deste trabalho surgiu da inquietação diante da enunciação de uma pul-

são de saber tardiamente associada ao primoroso e polêmico texto Três ensaios sobre a

sexualidade (Freud, 1905/1996). De uma formulação tão pouco trabalhada, mas aparen-

temente tão importante se consideramos todos os elementos associados, recolhemos os

termos pulsão, sexualidade, saber, olhar e dominação. 
Antes de partir para a leitura e reflexão da obra freudiana, fez-se necessário

pensar sua relevância através de uma revisão bibliográfica que, como já justificamos,

compreendesse os dois campos próximos à psicanálise que se dedicam ao saber: a clíni-

ca e a educação.  
Evidentemente, desde o princípio, sabíamos que a palavra saber, no português

brasileiro, é costumeiramente sinônimo de conhecimento. No entanto, não foi possível

escapar de uma leitura anterior  da obra de Lacan que faz uma distinção importante

como já apontamos no último capítulo. De qualquer sorte, também não era objeto deste

trabalho discutir tal diferenciação, já que escolhemos tratar da obra freudiana.
Não obstante, escolhemos uma leitura da educação e da clínica orientada pela

obra de Lacan o que nos confirmou ainda mais a presença de uma perspectiva freudiana.

Afinal, a máxima de Lacan “ eu sou freudiano, se vocês quiserem sejam lacanianos” em

sua visita à Caracas na Venezuela (Roudinesco, 1993/2008) nos convoca a sempre retor-

nar à Freud quando as questões em torno da teoria psicanalítica aparecem.
Como apontam Birman & Coelho (2014), trata-se de uma peculiaridade das

pesquisas em psicanálise o retorno ao mestre, muito embora alvo de crítica de outras

áreas de conhecimento. A justificativa é a transferência sustentada por um saber suposto

nos mestres e, acima de tudo, não exclusiva ao campo psicanalítico, mas por ele consi-

derada e manejada como discutimos amplamente.
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Enfim, a revisão bibliográfica do Capítulo I nos deu indicativos de como pen-

sar a hipótese deste trabalho, isto é, a operatividade da pulsão de saber na obra freudia-

na. E ainda nos guiou a retomar também as discussões presentes nos textos do pai da

psicanálise dedicados a pensar a cultura. 
Assim, discutimos a sexualidade infantil, importante descoberta freudiana, que

é fundamento do funcionamento psíquico. A partir da compreensão de uma sexualidade

presente desde o bebê e de manifestações na infância que perduram no adulto, privilegi-

amos o infantil que, ao final, nos ajudou a compreender a cultura. A manifestação privi-

legiada nesse trabalho são as investigações sexuais infantis que se originam do enigma

da origem e do sexo. Através do caso Hans, percebemos como isso é evidente clinica-

mente e que também traz consequências conflituosas. O adjetivo pontual de Freud sobre

o menino em questão, o pequeno cientista, nos apontou em direção ao pensamento cien-

tífico e a produção de conhecimento efetuada pela cultura.
No mais, a retomada da obra freudiana com o intuito de responder uma ques-

tão, a partir de um conceito tão particular como pulsão, é um trabalho que exige algu-

mas escolhas na sua condução. Tomamos as palavras freudianas de empréstimo para ex-

plicar esse exercício:

 Não temos maneira de transmitir o conhecimento de um conjunto complica-
do de acontecimentos simultâneos, a não ser descrevendo-os sucessivamente,
e assim acontece que todas as nossas descrições são falhas em princípio, de-
vido à simplificação unilateral, e tem de esperar até que possam ser suple-
mentadas, elaboradas e corrigidas. (Freud, 1938/39, p.219)

Desse modo, a leitura descritiva e cronológica foi a escolha possível para tentar

ser fiel e manter o rigor com o legado que Freud estava certo que deixaria para a huma-

nidade.  O próprio retomou em diversas ocasiões não apenas  questões  iniciais  como

principalmente textos foram minuciosamente costurados ao longo da sua vida, a exem-

plo, de Três Ensaios sobre a Sexualidade (Freud, 1905/1996) que foi modificado mais

três vezes desde a primeira edição. A cada nova elaboração, Freud revisava sem abando-

nar o que já fora escrito, a fim de mantê-lo atual como ainda o é mais de cem anos de-

pois. 
O tema deste trabalho, como já foi repetidamente anunciado, foi incluído dez

anos depois da primeira edição do texto citado. A pulsão de saber é uma construção que

comporta uma série de fundamentos da psicanálise: é dividida em pulsão escópica e su-

blimação da pulsão de dominação, impulsiona na infância as pesquisas e teorias sexuais

infantis e na vida adulta demarca as escolhas do sujeito. Não seriam esses fundamentos
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importantes para o psicanalista atento na sua clínica? Ou todos aqueles que escolhem a

psicanálise como orientação da sua prática, tal como os educadores? 
Há um ponto de convergência nas discussões sobre ou a partir da psicanálise: o

modo como Freud situou a sexualidade infantil é o que promove resistência. Em um dos

seus artigos mais seguros e firmes quanto a sua defesa da psicanálise, intitulado As re-

sistências à psicanálise (1925/1996, p. 245), aponta uma Hipocrisia cultural como con-

dição da sociedade sustentar elevada moralidade. Sua teoria das pulsões seria um dos

pontos mais criticados, especialmente por defender um afrouxamento da repressão da

satisfação, o que levou a ser encarada como “ inamistosa à cultura” e “ perigo social”. E

ainda segundo afirma: “ A psicanálise livrou-se de uma vez por todas do conto de fadas

de uma infância assexual” (Freud, 1925/1996). 
Sem dúvida, muito embora cientes de uma escolha cronológica e breve que fi-

zemos ao tomar a teoria das pulsões, deparamo-nos com uma teoria complexa. Em al-

guns momentos, Freud nos pareceu confuso e obscuro o que deve ter refletido no nosso

texto para o leitor. Advertimos, entretanto, que discutir todas as nuances e pontos cegos

da teoria das pulsões merece uma pesquisa mais extensa e detalhada.
De qualquer modo, a ideia de destino da pulsão presente no primeiro momento

da teoria das pulsões nos ajudou a pensar tanto a pulsão de saber como um dos destinos

da pulsão como a clínica e a produção de conhecimento na cultura como destinos da

pulsão de saber.
Vimos ainda como a leitura de Freud sobre a ciência no século passado pode

ser atual diante das mudanças e adversidades vividas pela humanidade atualmente. A

ciência importa como efeito da cultura que busca modos de se perpetuar. Esta é uma

conclusão possível da sua condição perene desde os primórdios da humanidade, mesmo

que tenha sofrido transformações de ordem prática.
Se em 1908 em Doença Moral Sexual e Civilizada, Freud (1908/1996) aponta-

va que o grande empecilho da civilização era a pulsão sexual, ou seja, a sexualidade,

conclui sua obra colocando em oposição a civilização e a pulsão de morte. A destruti-

vidade, a agressividade e a dominação são as características que colocam o próprio su-

jeito diante do fracasso através das relações com os outros. É atual lembrar sua reflexão

sobre a civilização: o homem é malsucedido na relação com os outros homens (Freud,

1930/2010). Não teria se sucedido tantas guerras, misérias e devastações se fosse possí-

vel ao homem mais habilidade nas suas relações. 
Como vimos, é característico do homem o impulso de querer saber, o desejo de

saber. Com a civilização, as ideias religiosas apareceram derivadas do desejo humano,

como modo de fazer o homem se satisfazer através das ilusões. A importante distinção
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entre ilusão e erro realizada por Freud nos levou a considerar que o uso da ilusão serve

para, de certa maneira, dar conta do desejo, inclusive, do desejo de saber. A religião, por

poder e por proibição, coíbe o pensamento e o questionamento humano, dando respostas

que alimentam seu estatuto divino e soberano. A ciência é a alternativa freudiana para li-

bertar o homem das amarras da religião e devolvê-lo seu impulso de questionar.
Por sua vez, a clínica psicanalítica é em si investigação do inconsciente ao per-

mitir o paciente se apropriar sobre o saber de si e ao colocar o saber do analista em jogo

não para excluir o primeiro, mas para manejar as técnicas da transferência e da interpre-

tação.
Por fim, entendemos que a psicanálise dá provas de um sujeito saber na clínica

e na cultura o que faz da pulsão de saber operativa na obra freudiana.
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