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RESUMO 
A presente dissertação circunscreve o lugar da educação na obra de Freud, 

seguindo seu percurso teórico que aponta a essa temática, trazendo importantes 

reflexões acerca da interlocução entre psicanálise e educação. Traços de 

singularidade são impressos a este trabalho lançando um olhar sobre a educação, 

embasada no referencial psicanalítico freudiano, a partir de reflexões acerca da 

prevenção no que concerne ao adoecimento mental. Não se trata aqui de oferecer 

técnicas sobre como educar para evitar o adoecimento mental, visto ser essa uma 

tarefa impossível, mas de participar do diálogo que envolve educação e psicanálise. 

A psicanálise participa desse diálogo com aquilo que lhe é próprio, como outro 

discurso que apresenta uma forma singular de escuta. As questões que norteiam 

essa pesquisa abordam a obra freudiana naqueles pontos que tocam a educação, a 

partir do posicionamento de Freud frente a isso. Desse modo partimos da 

sexualidade infantil e a pulsão com os mecanismos de recalque e sublimação, 

seguindo pela constituição do ego. Chegamos ao sujeito e sua inserção na 

civilização e na cultura, processo esse que exige limites à pulsão de agressividade 

ao mesmo tempo em que se constitui a instância psíquica do superego, tão 

essencial para mediar esse processo e que possui estreita relação com a educação. 

Além disso, passeamos pela transferência e sua presença na relação do sujeito no 

campo tanto psicanalítico quanto educacional. Não se espera com essa pesquisa 

necessariamente respostas às questões que a norteiam, mas sim manter brechas 

que permitem o desejo de sustentar a questão tanto acerca da educação quanto da 

saúde mental. 

Palavras-chave: Educação. Psicanálise. Saúde mental. Prevenção. 



 

ABSTRACT 

The present dissertation circumscribes the place of education in Freud 's work, 

following his theoretical path that points to this theme, bringing important reflections 

about the interlocution between psychoanalysis and education. Traces of uniqueness 

are imprinted on this work by looking at education, based on the Freudian 

psychoanalytic framework, based on reflections on prevention with regard to mental 

illness. It is not a question of offering techniques on how to educate to avoid mental 

illness, since this is an impossible task, but to participate in the dialogue that involves 

education and psychoanalysis. Psychoanalysis participates in this dialogue with that 

which is its own, as another discourse that presents a singular form of listening. The 

questions that guide this research approach the Freudian work in those points that 

touch the education, from the position of Freud in front of it. In this way we start from 

the infantile sexuality and the drive with the mechanisms of repression and 

sublimation, following by the constitution of the ego. We come to the subject and his 

insertion in civilization and culture, a process that demands limits to the drive of 

aggression at the same time that constitutes the psychic instance of the superego, so 

essential to mediate this process and has a close relationship with education. In 

addition, we walk through transference and its presence in the subject's relationship 

in the psychoanalytic and educational fields. This research is not necessarily 

expected to answer the questions that guide it, but rather to maintain loopholes that 

allow for the desire to sustain the issue of both education and mental health. 

Keywords: Education. Psychoanalysis. Mental Health. Prevention. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
La presente disertación circunscribe el lugar de la educación en la obra de Freud, 

siguiendo su recorrido teórico que apunta a esa temática, trayendo importantes 

reflexiones acerca de la interlocución entre psicoanálisis y educación. Los rasgos de 

singularidad se imprimen a este trabajo lanzando una mirada sobre la educación, 

basada en el referencial psicoanalítico freudiano, a partir de reflexiones acerca de la 

prevención en lo que concierne al enfermo mental. No se trata aquí de ofrecer 

técnicas sobre cómo educar para evitar el enfermo mental, ya que es una tarea 

imposible, pero de participar en el diálogo que involucra educación y psicoanálisis. El 

psicoanálisis participa de ese diálogo con lo que le es propio, como otro discurso 

que presenta una forma singular de escucha. Las cuestiones que orientan esta 

investigación abordan la obra freudiana en aquellos puntos que tocan la educación, 

a partir del posicionamiento de Freud frente a eso. De ese modo partimos de la 

sexualidad infantil y la pulsión con los mecanismos de represión y sublimación, 

siguiendo por la constitución del ego. Llegamos al sujeto y su inserción en la 

civilización y la cultura, proceso que exige límites a la pulsión de agresividad al 

mismo tiempo en que se constituye la instancia psíquica del superyó, tan esencial 

para mediar ese proceso y que tiene estrecha relación con la educación. Además, 

paseamos por la transferencia y su presencia en la relación del sujeto en el campo 

tanto psicoanalítico como educativo. No se espera con esa investigación 

necesariamente respuestas a las cuestiones que la orientan, sino mantener brechas 

que permiten el deseo de sostener la cuestión tanto acerca de la educación como de 

la salud mental. 

Palabras clave: Educación. Psicoanálisis. Salud mental. Prevención. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

“Uma sociedade, de qualquer tempo ou 

lugar, pode decidir a maneira como educa, mas 

não pode decidir não educar.” (Livro: Retratos do 

mal-estar contemporâneo na educação, 2014). 

 

 

O trabalho com a clínica psicanalítica foi a chave de abertura para o 

desenvolvimento desta pesquisa, onde nos dedicamos a realizar um levantamento 

bibliográfico circunscrevendo a educação na obra de Freud, seguindo seu percurso 

teórico que aponta a essa temática, utilizando-se de alguns comentadores como 

complemento para a discussão. Mesmo Freud não tendo se detido em trabalhar 

especificamente acerca da educação, pudemos observar que a educação ocupou 

lugar em suas reflexões, aparecendo em seus trabalhos de forma assistemática, 

imersa em outros temas ao longo de toda sua trajetória. 

Para ilustrar como Freud abordou a educação citamos alguns temas nos quais 

a mesma apresenta-se associada e que são essenciais para a compreensão de 

aspectos da constituição subjetiva como a sexualidade infantil, as pulsões, a cultura, o 

mal-estar, apenas para mencionar alguns. Questionando-se acerca da educação e sua 

conexão possível com a psicanálise (questão que também permeia esta pesquisa) nos 

deparamos com autores que tem contribuído de forma consistente para a reflexão 

acerca dessa problemática, como Millot, Cifali, Mannoni, Kupfer, Voltolini, Lajonquière, 

dentre outros. Embora esse tema venha sendo trabalhado de forma cuidadosa por 

esses e outros autores, questões acerca da educação continuam a ser 

incessantemente relançadas como aponta Bernardino (2014, p57) nos permitindo 

concluir juntamente com a autora que “educar continua sendo um enigma”. 

Antes de adentrarmos nos meandros da educação e o que a psicanálise nos 

aponta acerca da mesma, lançamos algumas palavras para contextualizar a 

elaboração do tema desta pesquisa compartilhando alguns eventos que resultaram na 

delimitação da problemática que norteia o trabalho. O desejo nos levou à escolha pelo 

curso de psicologia e abriu caminho para o conhecimento e aproximação com a 

psicanálise, principalmente com o trabalho de Freud. Na universidade, a fala de uma 

professora, apresentando de modo singular conceitos psicanalíticos, abriu uma série 

de inquietações e caminhos para pesquisas, estudos e a clínica, e uma vez instalada 
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essa transferência, um sucedâneo de transferências, um ir e vir de relações se faz 

possíveis na articulação com a psicanálise. 

Mediada pela transferência, nossa prática clínica seguiu caminho pela atuação 

no campo da saúde mental, levando à escolha pela formação/especialização em 

tratamento para dependências químicas, saúde mental e psicanálise, ocasionando 

assim uma aproximação com profissionais do campo da psiquiatria. Essa articulação 

profissional, que tem sido frutífera e trabalhosa, gera uma demanda de trabalho com 

sujeitos (adultos e crianças) em sofrimento que chegam com os mais diversos 

diagnósticos psiquiátricos, nominados como transtornos mentais, dentre eles 

depressões, ansiedades, transtorno de pânico, fobias, transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade, além dos casos de crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e atuações no campo da sexualidade e agressividade. 

A prática profissional com adultos e crianças diagnosticadas com esses e 

outros quadros psiquiátricos fez irromper a necessidade de dialogar com instituições 

como escolas e empresas, que nem sempre são acessíveis ao trabalho clínico ou à 

psicanálise (que tem adentrado muitas dessas organizações) e embora tenhamos 

alcançado conjuntamente boas reflexões acerca de muitas questões referentes ao 

sofrimento desses sujeitos, este viés do trabalho ainda continua sendo um grande 

desafio pelos inúmeros questionamentos que suscita. Além disso, nossa aproximação 

com essas instituições oportunizou a manifestação de uma demanda que tem sido 

cada vez maior no campo social, a da prevenção. Diante desta demanda nos 

colocamos a questão: seria possível pensar em alguma forma de prevenção a essas 

modalidades de sofrimento a partir do referencial psicanalítico? 

Prevenir possui como algumas de suas acepções, “vir antes, tomar a dianteira, 

preparar, dispor com antecipação, adiantar-se” (Aurélio, 1999, p1636). Seria possível 

trabalharmos na dianteira dessas modalidades de sofrimento? Partindo desta questão 

imediatamente se apresenta algo controverso para a psicanálise, visto que o trabalho 

na clínica psicanalítica ocorre no só depois. Buscando auxílio em discussões com 

pares, grupos de estudos e pesquisas o caminho chega ao mestrado, e uma vez 

dentro do mestrado a questão se formaliza sendo que dentre os vários vieses que 

poderíamos seguir pesquisando o campo da educação é o que se apresenta. Dentro 

da perspectiva da prevenção a educação se apresenta como um caminho viável por 
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uma clara razão, este se constitui no campo no qual somos, inevitavelmente, inseridos 

ainda antes do nascimento, a partir do desejo dos pais. 

Ou seja, o campo da educação, com toda sua complexidade, faz parte da vida 

das pessoas, mesmo para aquelas que não são inseridas diretamente ou formalmente 

neste campo através da escola, que é um dos espaços em nossa cultura, reconhecido 

como espaço de educar ao qual a educação é rapidamente associada. Não somente 

isso, observamos com frequência, como bem coloca Bernardino (2014, p57), o quanto 

a escola tem cada vez mais ocupado um lugar, para as famílias, de “especialistas da 

educação”. Sendo assim, se a questão acerca da educação é relançada a todo o 

momento pela sua complexidade e educar continua sendo um enigma, pela via da 

educação pode-se pensar em prevenção? Com essa questão e considerando que a 

psicanálise atualmente contempla o trabalho de diversos estudiosos, pesquisadores e 

clínicos que deram continuidade aos estudos de Freud a tarefa inicial que se impôs foi 

conhecer as suas postulações acerca da educação, para iniciar um percurso possível 

de uma elaboração. 

Ocorre que o pesquisador Freud não se dedicou à escrita de nenhum trabalho 

que verse especificamente acerca da educação e após ter percorrido um extenso 

caminho profissional, poucos anos antes de sua morte, na Conferência XXXIV, ele 

declarou: 

 
“apenas um tema eu não posso evitar assim facilmente, não porque 

entenda bastante ou tenha contribuído muito para ele. Pelo contrário, quase não 
me ocupei dele. Mas é tão importante, tão rico de esperanças para o futuro, que 
talvez seja o trabalho mais relevante da psicanálise. Falo de sua aplicação à 
pedagogia, à educação da próxima geração”, Freud (1933b, p307). 

 

Quando Freud fez essa colocação vê-se que está fazendo referência, como 

ele próprio menciona, ao trabalho com as crianças realizado por sua filha Anna Freud, 

que fez disso “a tarefa de sua vida” (p308). Dessa forma, a filha tratou de reparar a 

negligência que o pai pensa ter cometido ao não ter se dedicado a trabalhar com 

crianças, visto que o tratamento pela psicanálise inevitavelmente conduz à infância, 

sendo necessário, para compreender o sintoma, compreender as particularidades 

psíquicas da infância. (FREUD, 1933b). 

Freud (1913b), trabalhando então prioritariamente com pacientes adultos, 

destacou que a psicanálise é uma práxis que nasceu da medicina, se tratando de um 
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método terapêutico para doenças nervosas. Seu ponto de partida foi a clínica levando-

o à elaboração de todo arcabouço psicanalítico, onde, as investigações no campo da 

patologia lhe permitiram abordar questões que tocam a educação, cultura, civilização, 

moral, religião e política. Investigando o sintoma do paciente foi possível chegar ao 

inconsciente, à pulsão, à sexualidade infantil, Freud (1933b). 

Mesmo se dedicando ao caráter de método terapêutico da psicanálise Freud 

(1913b) não deixou de considerar a sua possível articulação com outras áreas do 

saber. Apresentando-a para um círculo de estudiosos dedicados a outros campos do 

conhecimento fez a seguinte afirmação “a psicanálise reivindica o interesse de outros 

profissionais além dos psiquiatras, pois toca em vários outros âmbitos da ciência e 

estabelece inesperadas relações entre estes e a patologia da vida psíquica”, (Freud, 

1913b, p330). Suas palavras abrem caminho à psicanálise para além do interesse 

médico nos permitindo os questionamentos levantados nesta pesquisa, bem como nos 

dedicarmos a um trabalho que circula por vários espaços para além do setting 

clássico. 

Com o percurso de Freud, e na sequência, o trabalho de seus colaboradores a 

psicanálise passa a ser determinada, conforme Laplanche e Pontalis (2004) como uma 

disciplina que possui três níveis: método de investigação, método psicoterápico e um 

conjunto de teorias psicológicas. Sua premissa básica conforme Freud (1923) é a 

diferenciação no aparelho psíquico entre processos conscientes e inconscientes, 

pautando seu trabalho sobre os processos inconscientes. 

Voltando-nos para o campo da educação, nesta pesquisa, partiremos da 

diferença existente entre ela e a pedagogia, visto que com frequência na linguagem 

corriqueira, educação e pedagogia são mencionadas como sendo a mesma coisa. A 

pedagogia se trata de um campo de conhecimento que se caracteriza por ser marcado 

pela crença no controle racional e consciente da ação educativa (Camargo apud 

Anacleto, 2016) com métodos próprios para sua atuação. Do mesmo modo que 

pedagogia e educação não se tratam de serem uma, pedagogia e psicanálise também 

são disciplinas com estruturas próprias, com teorias e epistemologias específicas e 

distintas. 

Com relação a educar e psicanalisar, embora sejam atos que ocorrem entre 

sujeitos, sejam atividades que envolvem interação, desejo, interesse, necessidade do 

outro, onde estão implicados elementos que se referem ao humano, ao sujeito, ao 
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psíquico, ao social ainda assim são campos que possuem as suas particularidades, 

não se tratando do mesmo. Assim sendo, psicanálise, educação e pedagogia são 

diferentes e Freud (1925) ressaltando a existência de diferenças entre educação e 

psicanálise, situa que o trabalho de uma não pode ser substituído pelo da outra (e vice 

versa), pois cada um dos campos possui a sua especificidade. 

Para marcar algo dessa diferença entre a psicanálise e a pedagogia 

destacamos a colocação de Kupfer (2013) do quanto é comum entre os educadores, 

nos dias atuais, utilizar-se de uma concepção teórica na qual a criança é vista 

composta por duas partes: uma cognitiva e outra afetiva, e conforme essa teoria, os 

problemas de aprendizagem seriam resultado de um desequilíbrio entre esses dois 

aspectos. Para a psicanálise que não trata das emoções ou do desenvolvimento 

afetivo, mas pauta seu trabalho no inconsciente do sujeito, ou seja, no material que se 

encontra registrado nele, no desejo, a concepção para a mesma problemática é de 

outra ordem. 

Portanto, o que seria a educação em uma visão freudiana? Consta no 

Dicionário De Termos De Psicanálise De Freud uma definição de educação como “um 

incitamento à conquista do princípio de prazer e em sua substituição pelo princípio de 

realidade” (Cunha, 1978, p53). Essa afirmativa foi extraída da colocação de Freud em 

Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental (1911), onde ele 

destaca ainda que o processo educativo ajuda na formação do ego. Neste trabalho 

tentaremos expandir a compreensão dessa assertiva visto que a mesma possui uma 

complexidade e para Freud a realidade é algo diferente da realidade cotidiana, 

tratando-se da realidade do inconsciente, como destaca Lajonquière (1995). 

Para concretização desta pesquisa realizamos uma busca nos escritos de 

Freud onde há menção à educação. À nossa compreensão sobressaiu-se uma lógica 

dos trabalhos freudianos que será apresentada em três capítulos, sendo o segundo 

capítulo deste trabalho aquele no qual abordaremos as postulações de Freud acerca 

da correspondência entre educação e sexualidade, destacando-se a sexualidade 

infantil, o campo pulsional com seus mecanismos de recalque e sublimação e o 

processo de constituição do ego. 

No terceiro capítulo abordaremos a dialética permanente entre a pulsão e a 

civilização buscando compreender a intersecção da educação neste campo. 

Compreendemos que partindo desta discursão, dois conceitos se destacam 
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encontrando lugar especial em virtude da incidência da educação sobre os mesmos, a 

agressividade e o superego. 

Por sua vez no quarto capítulo abordaremos os trabalhos de Freud nos quais 

se destacam pontos acerca da pedagogia e do diálogo entre a psicanálise e esse 

campo do saber. Aqui o mecanismo psíquico da transferência se sobressai para a 

compreensão de vivências no campo da pedagogia, estabelecendo relações com a 

educação. 

Na sequência são apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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2. A EDUCAÇÃO E A SEXUALIDADE 

Neste capítulo nosso objetivo pautou-se em explorar a trajetória dos trabalhos 

de Freud que evidenciam a correspondência entre a educação e a sexualidade 

humana, especificamente as pesquisas acerca da sexualidade infantil, sobreluzindo-se 

além dessa, as operações psíquicas de constituição do ego, recalque e sublimação. 

Os textos freudianos nos quais se destacam esses tópicos são: Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade (1905a), O esclarecimento sexual das crianças (1907), Análise 

da fobia de um menino de cinco anos (1909), Formulações sobre os dois princípios do 

funcionamento mental (1911), Introdução ao Narcisismo (1914), Os Instintos e suas 

vicissitudes (1915), O ego e o Id (1923). 

As primeiras referências de Freud à educação aparecem em seus trabalhos 

iniciais, antes de 1900, quando pesquisava acerca das manifestações histéricas e do 

hipnotismo e nesta época, em várias passagens, fala em educação referindo-se a 

educação escolar e boas maneiras. Criticando seus colegas médicos que 

questionavam o uso da hipnose no tratamento com pacientes, mediante alegação de 

que esta terapêutica tiraria o livre-arbítrio do paciente em detrimento do profissional 

que conservava o seu e por isso poderia influenciá-lo, Freud (1889) fez uma analogia 

desta técnica com o uso de medicações e com a educação. 

Sua analogia parte de observar que no hipnotismo há algo análogo ao uso de 

algumas medicações que sufocam a atividade mental, mas que podem trazer algum 

benefício ao paciente. Em relação à educação sua observação é que a mesma se 

baseia na repressão de ideias consideradas impróprias e a substituição das mesmas 

por outras melhores, apresentando um caráter moralizante/repressor que tira o livre-

arbítrio do sujeito e que tem um efeito danoso, mas que nem por isso é eliminada da 

vida, portanto possui uma função, Freud (1889). 

Buscando compreender a etiologia da histeria Freud (1892-93) se atentou que 

as manifestações histéricas das monjas da idade média, bem como dos jovens 

considerados de boa educação que entravam em uma crise, possuíam algo similar, 

em seus delírios utilizavam linguagem erótica, blasfêmias, onde davam vazão à 

insubordinação, se portando de forma bem diferente da habitual e de forma inaceitável 

para suas posições sociais. 
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Nos textos de tradução das Conferências das terças-feiras de Charcot, Freud 

(1892-94) questionava se essas manifestações (das monjas e dos jovens) não seriam 

de um material que fora reprimido sobre grande esforço psíquico, ou seja, se eram 

formados por ideias inibidas e rechaçadas pela consciência, estimulada por uma 

educação que impunha uma forma de se expressar baseada na moral vigente. 

Neste mesmo período, em correspondência trocada com Fliess1, Freud (1892-

99) já faz referências à educação como fator que estimula à neurose em função da 

repressão à sexualidade, mencionando isso no extrato em que trata sobre a angústia, 

constatando que em sua origem encontra-se um déficit do afeto sexual. Investigando a 

angustia de pessoas virgens observou que as ideias que deviam captar e 

compreender a tensão física ainda não se encontram presentes ou encontram-se de 

modo insuficiente e por isso há uma recusa psíquica, sendo o resultado de uma 

educação que tenta afastar a sexualidade. 

No extrato que trata da melancolia, Freud (1892-99) menciona que a educação 

das mulheres ocorre de modo a não permitir que despertem a excitação física, 

promovendo uma anestesia. As mulheres seriam estimuladas a dirigirem a excitação 

sexual somática para o campo psíquico, tendo que renunciar a essa experiência e 

assim desencadeando uma inibição psíquica, com empobrecimento pulsional e 

sofrimento. Isso se refere ao fato de que a mulher era educada para não sentir prazer 

físico e sim tentar estimular esse prazer no homem. 

Podemos observar que nos idos de 1900, o olhar de Freud observa uma 

educação que reprime e moraliza, pouco preocupada com os efeitos que sua ação 

produz no sujeito. Porém, apesar dessa visão acerca da educação, em seu trabalho 

intitulado Histeria de 1888, onde faz uma descrição detalhada do quadro ele chega a 

mencionar brevemente que o trabalho intelectual raramente causa histeria e que 

poderia ser até uma medida profilática contra o adoecimento sugerindo um otimismo 

quanto à prevenção da neurose. Além disso, Freud sinaliza que há diferença entre 

educação e trabalho intelectual ou busca por conhecimento, sendo dois aspectos que 

acabam se confundindo. Desta forma, investigando a origem das neuroses, 

percorrendo esses questionamentos e reflexões, Freud chegou ao campo da 

sexualidade infantil e juntamente com isso foi delineando sua teoria do inconsciente.  

                                                           
1 Wilhelm Fliess, médico alemão com quem Freud manteve uma intensa correspondência em anos iniciais de seus 
trabalhos, Roudinesco e Plon (1997). 
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2.1. A EDUCAÇÃO E A SEXUALIDADE INFANTIL 

Em 1905 Freud publica um de seus trabalhos considerado uma de suas 

grandes contribuições para o conhecimento humano, os Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade, que parte do pressuposto que há uma pulsão sexual, pois no homem 

assim como no animal há uma necessidade sexual. Questões que até esse momento 

eram pouco consideradas foram revolucionadas a partir das postulações de Freud. 

Embora esse trabalho tenha gerado muitas polêmicas e críticas ao seu autor, 

converteu-se em uma obra essencial para a compreensão da sexualidade infantil ou o 

infantil na sexualidade e para fins desta pesquisa, quais são suas associações com a 

educação. 

Desde os primeiros tempos da vida do bebê já se constata a presença da 

sexualidade em ação ou atividades sexuais, sendo uma delas o ato de chuchar onde 

os lábios da criança comportam-se como uma zona erógena (“parte da pele ou da 

mucosa em que estímulos de determinada espécie provocam uma sensação de prazer 

de certa qualidade”, Freud, 1905a, p87) e sua estimulação produz uma sensação 

prazerosa. A criança recém-nascida traz germens de impulsos sexuais e nesta fase 

inicial a satisfação destas zonas é encontrada no próprio corpo, não estando dirigida 

para outra pessoa, Freud (1905a). 

A satisfação inicial, vivenciada pela criança, originária da estimulação do 

próprio corpo, trata-se do autoerotismo, denominação essa que Freud toma de 

Havelock Ellis. A satisfação inicialmente se apoia em uma necessidade vital, como por 

exemplo, a necessidade de alimentar-se que serve à preservação da vida. A urgência 

em repetir a satisfação encontrada no ato de ser alimentado perfaz no bebê a busca 

pela mesma no estímulo ao corpo, quando esse prazer não é provido pelo mundo 

externo, Freud (1905a). Encontramos aqui a postulação de Freud que destaca algo 

essencial acerca da sexualidade infantil, o autoerotismo. 

O autoerotismo passa pelo período chamado de pré-genital, onde as zonas 

genitais ainda não assumiram o papel predominante na sexualidade, visto que isso só 

ocorre na puberdade, sugerindo que o desenvolvimento subjetivo também se apoia no 

desenvolvimento biológico. Dentro da organização pré-genital encontram-se as fases: 

oral na qual a atividade sexual encontra-se ligada ao ato de comer como meta sexual; 

sádico-anal, a atividade sexual relaciona-se ao apoderamento pela musculatura do 
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corpo, principalmente da mucosa intestinal com meta sexual passiva; fálica, fase 

denominada de genital, Freud (1905a). 

Com o autoerotismo Freud introduz a ideia de que a pulsão não é única, mas 

várias e que sua satisfação é sempre parcial. Com isso observamos, como também 

destaca Kupfer (2002) a introdução de algo que é valioso para a educação, pois 

quando a criança começa a ser inserida no discurso da educação, no meio social, 

inicia-se a formação de forças psíquicas que funcionam como resistências contra as 

quais as pulsões precisam lutar. Essas resistências são os ideais morais e estéticos, o 

nojo e a vergonha, que embora tenham a função de delimitar as pulsões dentro de 

certa organização, quando aparecem antes das mesmas encontrarem força, acabarão 

por limitar seu desenvolvimento, Freud (1905a). Sendo assim, a educação da criança 

possui a função de limitar o autoerotismo, Freud (1908). 

Essas atividades sexuais infantis são esquecidas ao longo da vida, ou seja, 

são recalcadas. A educação de cada pessoa juntamente com o mecanismo psíquico 

do esquecimento (recalque), encobrem os primeiros anos de vida e dificulta que o 

adulto acesse suas lembranças, mesmo que essas vivências iniciais deixem marcas 

na vida psíquica, Freud (1905a). Essas marcas na vida psíquica possibilitaram a Freud 

o acesso aos conteúdos das experiências infantis de seus pacientes que não se 

recordavam conscientemente de suas vivências e esta foi uma de suas grandes 

descobertas, que inclusive o fizeram abandonar o hipnotismo e privilegiar a 

associação livre, sendo a base do trabalho na clínica psicanalítica. 

Em função do relato de suas pacientes, o psicanalista inicialmente pensou que 

a atividade sexual na criança era despertada a partir da sedução desferida por um 

adulto ou por outras crianças. Ao observar que todas as pacientes tinham um relato 

parecido, questionou-se da possibilidade de que todas tivessem sido seduzidas por 

outra pessoa e assim comprovou que superestimou esse ponto em detrimento dos 

fatores da constituição e do desenvolvimento sexual, concluindo que a sedução não é 

necessária para despertar a sexualidade na criança, que pode ser despertada por 

causas internas, espontaneamente, Freud (1905a). 

Neste ponto vale destacar a diferença que postula Freud entre a criança e o 

infantil, visto que a criança tem um desenvolvimento que segue a cronologia e o 

infantil possui relação com a pulsão/a sexualidade. Dessa forma o professor constatou 

que a sexualidade é dotada de uma disposição perverso-polimorfa, trazendo em si 



20 
 

uma aptidão para transgressões que para serem atuadas encontram poucas 

resistências internas na criança, visto que os diques que organizam os excessos da 

pulsão sexual (nojo, vergonha, moral) serão formados com algum tempo (cronológico) 

de desenvolvimento a partir do contato com outras pessoas, ou seja, com o social, a 

civilização, a cultura. (FREUD, 1905a). 

Compreendemos nesse momento de Freud, que mesmo tecendo críticas à 

educação por seu caráter repressor, acaba por colocá-la em outro patamar 

considerando seu lugar na constituição da subjetividade, visto que, mesmo que ela 

introduza a moral ao indivíduo promovendo a repressão de conteúdos que são difíceis 

de serem reprimidos, também ajuda a organizar as pulsões dentro de alguns dutos, 

mesmo que uma parte disso escape a essa organização. A educação mesmo sendo 

responsabilizada pela repressão ao sujeito também é considerada necessária. 

Dentre as pulsões encontra-se a pulsão de saber que Freud (1905a) associa à 

curiosidade sexual infantil e a investigação das questões sexuais florescendo no 

período chamado de latência da sexualidade, onde a efervescência das pulsões fica 

mais contida e se voltam para outras metas. Desta forma, a pulsão de saber se une 

intimamente com a sexualidade, sendo atraída de forma intensa pelos problemas 

sexuais, pois o desejo de saber, a curiosidade infantil se direciona para questões 

como: de onde vêm os bebês? Isso pode ser despertado pelo nascimento de outra 

criança ou por outro tipo de vivência que gera um medo da perda do amor dos seus 

cuidadores, deixando a criança pensativa, intrigada, curiosa. (FREUD, 1905a). 

Mesmo nesse período de latência, onde as pulsões sexuais ficam mais 

comedidas, em algumas crianças irrompe a manifestação de impulsos que podem 

seguir até a puberdade (período no qual a sexualidade desemboca na genitalidade), 

algo que é temido pelos educadores, pois torna a criança ineducável e os faz (os 

educadores) perseguir essas manifestações, muitas vezes sem saber como lidar com 

isso (Freud, 1905a). Daí o fato de Freud, anos depois deste trabalho, vir apontar a 

importância dos educadores conhecerem as manifestações da sexualidade infantil, 

visto que as pulsões possuem um caráter ineducável. 

Outras questões que despertam a curiosidade das crianças se referem à 

diferença anatômica dos sexos, ao nascimento de outra criança e em que consiste a 

relação sexual, indagações que as fazem elaborarem algumas teorias. Ao contrário do 

que os adultos julgam que as crianças nada entendem acerca da sexualidade, as 



21 
 

mesmas se ocupam do tema e muitas vezes terminam por realizar suas pesquisas 

solitariamente, diante da resistência dos demais em esclarecê-las. Quando as 

circunstâncias são essas, a pulsão de saber pode sofrer sequelas e a criança caminha 

sozinha para uma orientação autônoma tonando-se alheia às pessoas à sua volta que 

anteriormente tinham a sua total confiança, Freud (1905a). As teorias sexuais infantis 

são para Freud o princípio do interesse da criança pelo conhecimento, portanto vemos 

a importância do manejo do adulto quanto à curiosidade, considerando que haverá 

consequências. 

Com essas descobertas acerca da sexualidade infantil, Freud é categórico 

quanto à importância acerca do esclarecimento das questões inconscientes referentes 

à sexualidade da criança. Alerta que há um equívoco popular de que quando a criança 

é esclarecida quanto aos seus impulsos seus desejos inconscientes acabem se 

fortalecendo ou que não mais amarão seus pais (crença dos pais) e deixarão sua 

natureza infantil, sendo que não é o que se verifica no desenvolvimento da mesma. 

(FREUD, 1909). 

Em 1907, a pedido do Dr M. Furst2, Freud escreveu uma carta para ser 

publicada em um periódico sobre higiene e medicina social. As questões que 

nortearam a produção desse trabalho foram justamente relacionadas ao 

esclarecimento das crianças, ou seja, a criança deve ou não ser esclarecida sobre os 

fatos da vida sexual, qual o momento e a melhor forma para isso? Aqui ele advoga 

explicitamente em favor da transparência para com as crianças, visto que elas sabem 

algo acerca da sexualidade que lhes alcança de alguma forma e diante da negativa 

dos adultos quanto a essas informações levantou três hipóteses: a moral, má 

consciência sobre a sexualidade e ignorância teórica. 

Freud (1907) chama atenção para o fato de que enganar as crianças sobre 

questões da sexualidade seria uma forma dos educadores tentarem sufocar a 

capacidade de pensar livremente da criança em favor de uma obediência. Como efeito 

prejudicial, em razão do não esclarecimento, as crianças seguem perseguindo 

respostas e tornam-se suscetíveis a ideias errôneas que produzirão implicações no 

tocante ao campo sexual. Portanto a negativa do adulto não demove a criança da 

busca por respostas, pois há algo que pulsa nela impelindo-a para esse caminho. 

                                                           
2 Médico de Hamburgo. 
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Além disso, outro aspecto importante é a criança não achar que os pais 

querem fazer segredos sobre a sexualidade, mas que tratam o tema como qualquer 

outro digno de ser conhecido. Freud (1907) era otimista em sugerir que as escolas 

devem ser a principais responsáveis em falar da sexualidade, não ocultando o 

assunto, sugerindo a tratativa do tema de forma gradual, conforme a criança 

compreende o que lhe é passado e que a moral deve ser deixada de lado para 

abordar o assunto de forma mais transparente. Observa-se Freud preocupado com 

essa negativa do adulto para com a criança, considerando-a perigosa do ponto de 

vista psíquico, como destaca Schmidt (2011). 

Acerca da sexualidade infantil e a origem da neurose nos complexos infantis 

um dos grandes casos clínicos de Freud veio a corroborar com suas teses acerca do 

tema, o caso do Pequeno Hans que foi publicado sob o título Análise de uma fobia de 

um menino de cinco anos (1909). Alguns fragmentos do caso já haviam sido 

publicados dois anos antes no texto O Esclarecimento Sexual das crianças (1907), 

sendo o primeiro tratamento psicanalítico de uma criança com ideias inovadoras 

advindas da pesquisa infantil, Pinto e Lima (2016). 

O Pequeno Hans trata-se de uma criança que desenvolveu um quadro de 

fobia e que não foi atendida diretamente por Freud, mas sim pelo próprio pai do 

paciente que fazia suas anotações e as discutia com o professor através de 

correspondência. Os pais do pequeno Hans eram pessoas familiarizadas com as 

teorias de Freud, o que favoreceu para que buscassem a psicanálise para o trabalho 

com o filho. Neste caso, como nos aponta Pinto e Lima (2016), se acumula pelo pai de 

Hans as tarefas de educar e tratar o próprio filho, bem como, não há por parte de 

Freud preocupações com elementos transferenciais. 

Tomado de questionamentos/curiosidade sobre a sexualidade, Hans é levado 

a fazer uma incursão em pesquisas acerca dos órgãos genitais, se deparando com a 

diferença anatômica dos sexos ao mesmo tempo em que o nascimento da irmã, o 

tomou de curiosidade em saber de onde vêm os bebês e também de ciúmes do 

pequeno ser. Suas pesquisas fazem com que a mãe ameasse cortar seu órgão genital 

despertando culpa, temor à castração e grande ansiedade que posteriormente foi 

deslocada para a fobia com cavalos, Freud (1909). 

O órgão genital se converte em uma zona muito valiosa para o menino e por 

isso fica difícil acreditar que alguém seja desprovido do mesmo. Ao se deparar com a 
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imagem do órgão sexual da menina e inicialmente não suportar lidar com a diferença, 

o menino elabora uma teoria intermediária de que o membro encontra-se presente, 

mas é muito pequeno. Como essa teoria não se confirma a criança se vê em situação 

de precisar elaborar outra resposta para a diferença sexual anatômica, concluindo que 

a menina possuía um órgão igual sendo que o mesmo foi cortado, ficando no lugar 

uma ferida. Tomado de terror de perder o seu órgão genital, a ameaça de castração, o 

menino muda sua concepção, temendo por sua virilidade e passando a desprezar as 

meninas que foram punidas com a perda do órgão, Freud (1909). 

A análise do Pequeno Hans foi essencial para a descoberta do complexo de 

castração, a partir do temor da criança em ser punida com a perda de seu órgão, além 

de apontar para a ânsia de saber infantil, mostrando que essa ânsia e a curiosidade 

sexual encontram-se intimamente associadas como Freud havia apontado em escritos 

anteriores. Deste trabalho com o pequeno Hans, Freud (1909) salienta que as fobias 

na infância são relativamente comuns em crianças educadas com certo rigor, que 

podem vir a se tornar neuróticas, se fazendo necessário algum acolhimento para as 

angustias infantis. 

Os educadores muitas vezes reprimem as fobias infantis por não saberem 

lidar com o incômodo que geram ao mesmo tempo em que são inacessíveis em sua 

raiz. Como nada desaparece do aparelho psíquico pode ocorrer que uma determinada 

angustia/fobia sucumba à repressão tornando-se inconsciente, esmorecendo por 

algum tempo, mas podendo se manifestar em outros momentos da vida a partir de 

eventos que, aparentemente, não tem nada haver com aquela fobia inicial. (FREUD, 

1909). Não haveria aqui, um indício levantado por Freud de uma possível interferência 

ao processo de aprendizagem? 

Para quem labora com crianças, Freud (1909) destaca a importância não 

somente de se interessar pelos sintomas que aparecem, mas também pelo que os 

ocasionam. É muito comum que os adultos queiram educar a criança de modo a ser 

bem comportada, muitas vezes não se importando se isso é vantajoso ou não para a 

própria criança. No caso de Hans, a produção do seu sintoma foi algo vantajoso para 

ele, pois desta forma conseguiu chamar atenção dos pais para as inevitáveis 

dificuldades que na educação para a cultura, a superação dos componentes pulsionais 

inatos ocasiona para a criança e que dão trabalho aos adultos, Freud (1909). O que 

será que nossas crianças estão tentando nos comunicar com suas dificuldades de 
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aprendizagem e com tantas outras manifestações que podem ser catalogadas como 

adoecimento mental? Possivelmente a escuta do um a um possa nos responder! 

Todas essas vivências infantis incidem sobre a constituição do ego contando com o 

trabalho da educação nesse processo. 

2.2. A EDUCAÇÃO NO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO EGO 

Tratar da constituição do ego é também tratar, em certa medida, da 

constituição do aparelho psíquico. Qual o papel da educação nesse processo? Para 

responder a essa questão adentraremos as postulações de Freud que ressaltam esse 

tema, observando que foram abordados aspectos acerca da constituição do ego desde 

os primórdios de seus trabalhos. Sua apresentação inicial do ego é uma descrição 

neurológica do mesmo em seu Projeto para uma Psicologia Científica (1895), como 

pertencente ao sistema de neurônios psi, com descargas motoras. 

Passados vários anos dessa definição inicial, em Formulações sobre os dois 

princípios do funcionamento mental (1911) o professor traz um aprofundamento 

acerca deste tema, embora este trabalho tenha sido considerado por ele mesmo de 

natureza preparatória e não como algo conclusivo, e seu desenvolvimento parte da 

diferenciação entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, diferenciação essa 

que traz consequências para as postulações psicanalíticas. 

Se distanciando do seu trabalho como neurologista Freud (1911) postula que o 

ego surge a partir do contato do indivíduo com a realidade, se convertendo na 

organização responsável por fazer o teste de realidade, permitindo que haja uma 

passagem dos processos psíquicos inconscientes primários3 que obedecem ao 

propósito do princípio de prazer, pois se empenham em ganhar prazer, para o 

processo psíquico secundário. Assim sendo a constituição do ego não pode prescindir 

de objetos do mundo externo. 

Com a introdução do princípio de realidade algumas mudanças ocorrem, pois 

o aparelho psíquico precisa se adaptar e a educação penetra na vida da criança como 

um incentivo à superação do princípio de prazer, auxiliando no desenvolvimento do 

ego, fazendo-a sair de sua zona de conforto para ocupar-se com elementos de 
                                                           
3 Processo primário e processo secundário – “Modos de funcionamento do aparelho psíquico, diferenciando-se: 
primário – inconsciente, a energia psíquica escoa-se livremente, passando sem barreiras de uma representação para 
outra segundo os mecanismos de deslocamento e de condensação; secundário – sistema pré-consciente-consciente, a 
energia encontra-se ligada antes de escoar de forma controlada, as representações são investidas de forma mais 
estável, a satisfação é adiada”, Laplanche e Pontalis (2001, p371). 
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realidade, com outros estímulos e investimentos. Assim, enquanto o ego vai de ego-

de-prazer a ego-realidade as pulsões sexuais vivem mudanças que levam do 

autoerotismo inicial para o amor objetal, Freud (1911) sendo essa a diferença entre a 

sexualidade infantil e a sexualidade adulta, Freud (1905a). 

Freud (1911, p112) utiliza a experiência vivida pelo bebê em relação aos 

cuidados maternos para auxiliar na compreensão do princípio de prazer. Não sendo 

atendida imediatamente diante de uma necessidade, a criança revela seu desprazer 

com a ausência de satisfação através da descarga de gritos e choro, experimentando 

uma satisfação alucinada, aprendendo na sequência a utilizar essas manifestações 

como forma de se expressar. No primeiro momento essa forma de se expressar busca 

evitar o desprazer depois o mecanismo é utilizado de forma intencional para se 

comunicar. 

Clarificando as colocações a respeito do ego, partindo da suposição que o 

mesmo não existe desde o começo da vida do indivíduo e precisa ser desenvolvido, 

em seu trabalho Introdução ao Narcisismo, Freud descreve a sua dinâmica de 

organização de modo acurado. Em 1914, ano de publicação deste escrito, o termo 

narcisismo foi tomando por empréstimo de P.Nacke (1899), empregue por esse autor 

para nominar a “conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse o 

de um objeto sexual, isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir 

plena satisfação mediante esses atos”. Em 1920 numa nota acrescentada ao trabalho 

Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud corrige essa referência, atribuindo o 

uso do termo narcisismo primeiramente por Havelock Ellis, conforme Laplanche e 

Pontalis (2001). 

O narcisismo consistia inicialmente em uma perversão da vida sexual da 

pessoa, porém à medida que a psicanálise foi se apropriando da frequência de tais 

traços em todos os indivíduos mostrou que os mesmos se encontram presente de 

modo regular na vida de todos. As pulsões na vida do bebê são autoeróticas (como 

explicado no item anterior) até chegar à escolha do objeto uma nova ação psíquica 

ocorre, o narcisismo ou o desenvolvimento do ego, considerado o momento 

intermediário entre o autoerotismo e a escolha do objeto, Freud (1914c). No entanto, 

para que o narcisismo se instale se faz imprescindível a presença do outro que nomeia 

as necessidades, experiências e partes do corpo da criança auxiliando na unificação 

deste corpo, ou seja, para que a criança se desembarace do autoerotismo entra em 
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ação a educação no discurso do outro que provê o mundo da criança de estímulos, de 

palavras, de símbolos. 

Freud (1914c) descreveu a função do ego a partir da teoria da libido, opondo 

libido do ego e libido do objeto, responsáveis pelas relações entre o ego e os objetos 

externos, denotando que a libido pode seguir os dois caminhos de investimento.  Duas 

situações onde é possível observar a dinâmica da libido entre o ego e os objetos trata-

se de quando a pessoa carece lidar com uma doença orgânica ou na hipocondria. 

Diante do sofrimento ocasionado pela dor, o sujeito perde interesse pelas coisas do 

mundo na medida em que elas não tendo relação com seu sofrimento a libido que era 

direcionada para os objetos amorosos se dirige para outro lugar e na hipocondria o 

sujeito retira sua libido dos objetos do mundo exterior e concentra no órgão que pensa 

doente. A diferença é que na doença orgânica é possível checar que efetivamente há 

o adoecimento enquanto na hipocondria não. 

O terceiro modelo utilizado por Freud para demonstrar o movimento da libido, 

auxiliando na compreensão do narcisismo alude à vida amorosa das pessoas. As 

primeiras satisfações sexuais da criança sendo autoeróticas estão apoiadas em 

funções que preservam a vida, por isso seus primeiros objetos sexuais são as pessoas 

responsáveis pela sua nutrição, cuidado e proteção, pois o afeto se apoia em uma 

função vital, e nesse primeiro momento esse objeto externo é sentido como parte de si 

mesmo. (FREUD, 1914c). Assim sendo, a criança sente a mãe durante algum tempo 

como uma parte sua e na medida em que outros elementos são introduzidos 

produzindo a separação entre os dois sujeitos isso se modifica. Essa presença 

materna inicial com a sequente separação é essencial para a constituição do aparelho 

psíquico. 

Desta forma, o “ser humano tem originalmente dois objetos sexuais: ele 

mesmo e a mulher que o cria, e nisso pressupomos o narcisismo primário de todo 

indivíduo”, ocasionando que o investimento libidinal direciona-se primeiramente para o 

ego depois passa para os objetos, Freud (1914c, p33), nesta fase a criança sente a 

mãe como sendo uma parte sua não fazendo diferenciação. Por sua vez o narcisismo 

secundário se dá quando a libido investida nos objetos é subtraída retornando ao ego 

que passa a ser tomado como objeto, quando da dissolução de uma relação entre o 

ego e o objeto. (FREUD, 1914c). 
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Ampliando essa explicação lançamos mão da colocação de Bonfim (2014), 

onde: 

“Freud insere o narcisismo tanto na dinâmica de estados regulares do 
desenvolvimento humano – a partir da introdução do conceito de narcisismo 
primário, que se constitui como um estado de investimento libidinal inicial do eu 
cedido depois aos objetos, necessário assim para o desenvolvimento do eu – 
quanto na dinâmica de quadros clínicos de parafrenia e outros a partir dos quais é 
introduzido o conceito de narcisismo secundário, caracterizado como o 
investimento libidinal do eu após sua subtração dos objetos externos, ou, em 
outros termos, um retorno ao narcisismo primário após a consolidação e posterior 
dissolução de uma relação entre o eu e o objeto externo”, Bonfim (2014, p165). 

 

Indo além com a compreensão da constituição do ego, abordando a relação 

entre esse e o narcisismo, Freud (1914c) apresenta o ideal do ego, que possui íntima 

relação com a educação. No período da infância ego e ideal são instâncias 

indiscriminadas e isso se modifica com a introdução de elementos da realidade, a 

partir do discurso social, fazendo com que o sujeito que deseja manter essa perfeição 

da infância tente readquiri-la na forma de ideal do ego, projetando esse ideal que 

substitui o narcisismo perdido. Assim sendo, o desenvolvimento do ego se dá pelo 

afastamento do narcisismo primário e a busca pela perfeição na forma de um ideal, ou 

seja, o ideal do ego. 

Essa dinâmica caracteriza o ego como uma instância que possui estrutura 

dual, indo do ego ideal para o ideal do ego, ou seja, o ego inicialmente possui o ideal 

de que deve ser o que o outro espera dele, como isso não é atingido ele tenta 

reencontrar esse ideal no ideal do ego passando a buscar aquilo que ele gostaria de 

se tornar, tendo que renunciar ao que o outro espera dele. Essa movimentação ocorre 

a partir de uma série de identificações, Bomfim (2014). Para que haja identificação é 

necessária a presença do outro com seu discurso. 

“A psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de 

uma ligação afetiva a outra pessoa. Ela desempenha um determinado papel na pré-

história do complexo de Édipo” (p60). Esse enunciado de Freud (1921) parte da 

observação de que o menino toma o pai como um modelo a se identificar ajudando a 

organizar o caminho para o Édipo, visto que a figura materna é o objeto que é 

escolhido por apoio em função dos cuidados que provê à criança. O investimento na 

mãe enquanto objeto de amor e o investimento no pai enquanto modelo de 

identificação são duas relações que convivem por algum tempo, sem que uma interfira 
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na outra, caminhando juntas até se encontrarem no Complexo de Édipo. O trabalho da 

identificação é o de esculpir o ego conforme um modelo, no caso, o do pai. (FREUD, 

1921). 

Ainda demonstrando a movimentação da libido, bem como um recorte acerca 

da identificação do ego nos valemos das postulações de Freud no trabalho Luto e 

melancolia (1915c) onde o professor diferencia esses dois processos, dentre outras 

coisas, pela relação que o sujeito estabelece com o objeto perdido e como a libido 

circula diante dessas vivências. Na melancolia há uma identificação entre o ego do 

sujeito e o objeto, ou seja, diante da perda do objeto o ego vive uma cisão, onde uma 

parte sua se identifica com o objeto perdido e outra parte assume uma função crítica 

daquela que está identificada com o objeto, se tornando difícil que a libido seja 

investida em outros objetos do mundo externo voltando-se para o próprio ego do 

sujeito. 

Em contrapartida, no processo de luto o ego continua permanentemente 

tentando investir no objeto perdido buscando mantê-lo, fazendo com que tudo gire ao 

redor dessa perda e desinvestindo de outros objetos do mundo externo. Quando a 

realidade intervém e marca a ausência do objeto, mostrando que o mesmo não existe 

mais a libido volta a circular permitindo que seja investida em outro objeto. (FREUD, 

1915c). Do texto Luto e melancolia apreende-se de Freud a ideia de que o narcisismo 

trata-se de uma identificação com o objeto. 

Freud em 1923 postula a segunda tópica, onde o aparelho psíquico, além dos 

processos conscientes e inconscientes, está organizado em três instâncias: Id, Ego e 

Superego, formalizando isso no texto O Ego e o Id. O ego adquire um novo estatuto 

que não anula o que foi postulado na primeira tópica, mas amplia e auxilia na 

compreensão dos processos psíquicos. O ego tem seu núcleo no sistema perceptivo-

consciente, é uma organização coerente dos processos psíquicos e controla os 

processos parciais, liga-se à consciência responsável pela mediação com o mundo 

externo, mas uma parte sua também é inconsciente, imersa no recalcado, ele é um 

ego corporal. 

O ego é uma parte modificada do Id pela influência do mundo externo e se 

esforça continuamente para influenciar o Id empenhando-se em colocar o princípio de 

realidade no lugar do princípio do prazer que domina a segunda instância (id), ou seja, 

o ego trabalha permanentemente em função do recalque da sexualidade, visto que se 
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não houver um tanto de recalque das pulsões isso seria algo mortal. Assim o id é o 

reservatório da libido enquanto que o ego é o responsável pela sublimação. (FREUD, 

1923). Sendo a instância que se relaciona diretamente com o mundo externo, o ego é 

aquele que recebe os estímulos provenientes da educação, se constituindo a partir 

disso e também mediando outras ações intrapsíquicas.  

2.3. A EDUCAÇÃO E O RECALQUE 

Várias das experiências vividas na infância cedem ao recalque, sendo esse 

um dos conceitos centrais dentro da psicanálise e também na compreensão da função 

da educação na vida do sujeito, pois o recalque inevitavelmente traz a separação entre 

processos conscientes e inconscientes, sendo um dos destinos das pulsões. Para 

compreender o mecanismo do recalque se faz necessário retomar as articulações 

conceituais das pulsões, sendo que Freud já havia introduzido esse tema em 1905, 

mas somente em 1915 escreve um trabalho dedicado ao mesmo. 

Em Os Instintos e suas vicissitudes Freud define pulsão como: 

“conceito-limite entre o somático e o psíquico, como representante 
psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atingem a alma, como 
uma medida do trabalho imposto à psique por sua ligação com o corpo”, Freud 
(1915a, p57). 

 

O conceito de pulsão embora seja um dos conceitos centrais na psicanálise, 

portanto desde sempre estudado pelos psicanalistas, ainda assim não é um conceito 

simples de apreender. Pela definição de Freud nos chama atenção que a pulsão 

encontra-se no corpo, mas não é de propriedade exclusiva do somático, bem como 

também faz parte do psíquico sem, contudo, ser também de propriedade exclusiva 

deste campo. 

A pulsão caracteriza-se por possuir um impulso, uma meta, um objeto e uma 

fonte. O impulso compreende a parte motora ou a força; a meta ou objetivo da pulsão 

é sempre a satisfação, que pode ser buscada por diversos caminhos de modo que 

pode haver metas próximas ou intermediárias, bem como uma satisfação parcial da 

pulsão. O objeto é aquele pelo qual ou com o qual a pulsão alcança sua meta e é o 

que caracteristicamente mais pode variar na pulsão, podendo ser mudado 

frequentemente, bem como é possível que um mesmo objeto satisfaça várias pulsões. 

Quanto à fonte da pulsão é um processo somático em um órgão ou parte do corpo. 

(FREUD, 1915a). 
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As pulsões são numerosas, originando-se em diversas fontes, são 

independentes umas das outras e cada uma procura atingir o prazer do órgão de 

origem. Para tanto as pulsões se encaminham para algum destino, sendo eles: 

reversão no contrário, voltar-se contra a própria pessoa, recalque e sublimação, Freud 

(1915a). Esses dois últimos interessam especialmente a este trabalho por 

estabelecerem estreita relação com a educação. 

A teoria das pulsões é sempre marcada por um dualismo, sendo o primeiro 

entre pulsões sexuais e pulsões do eu (1915) e num segundo momento o dualismo 

que se apresenta é entre pulsão de vida e pulsão de morte (1920). Freud vinha 

trabalhando na sua primeira tópica, destacando a dinâmica inconsciente e os sistemas 

inconscientes, pré-consciente e consciente e a partir de 1920 sua teoria passa por 

uma virada, abrindo espaço para a segunda tópica, onde se estabelece o dualismo 

pulsional entre pulsão de vida e pulsão de morte. 

Sendo um dos destinos pulsionais, o recalque aparece em Freud desde os 

primórdios de seus trabalhos e no texto O mecanismo psíquico do esquecimento 

(1898) através de uma experiência pessoal introduz uma explicação da dinâmica do 

mesmo. Quando realizava uma viagem, conversando com um companheiro, Freud 

tenta falar o nome de um artista ao qual seu colega deveria conhecer, eis que o nome 

do dito artista lhe escapa. Ao lembrar-se o nome que gostaria de falar e analisar o 

ocorrido acaba construindo uma cadeia associativa que o leva a compreender o 

porquê de ter recalcado tal nome, concluindo que o esquecimento não ocorre 

aleatoriamente. O episódio vivenciado por Freud mostrou-lhe que haviam 

representações relacionadas ao tema do esquecimento que se encontravam em 

estado de recalque e a partir do interesse depositado naquele nome impediram que o 

conteúdo viesse à memória consciente, exercendo uma resistência. 

Freud (1914a, p257) no texto Contribuição à História do Movimento 

Psicanalítico declara: 

A teoria da repressão é o pilar em que repousa o edifício da psicanálise, 
a parte mais essencial dela; mas não é senão a expressão teórica de uma 
experiência que pode ser repetida à vontade, quando empreendemos a análise de 
um neurótico sem recorrer à hipnose. 

 

A teoria do recalque foi concebida por Freud de forma independente, sem 

encontrar referências precedentes, porém ao ter contato com um texto de 
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Schopenhauer (O mundo como vontade e como representação), que lhe foi 

apresentado por Otto Rank4, onde o autor busca a explicação para a loucura, deparou-

se com algo que coincidia com seu conceito de recalque. 

O recalque opera na medida em que o caminho para a satisfação de uma 

pulsão possa ser sentido pelo aparelho psíquico como desprazeroso, havendo uma 

relação econômica de prazer / desprazer. Isso não significa necessariamente que o 

recalque venha a impedir a satisfação da pulsão, visto que sua ação não se dá sobre a 

pulsão, mas sim sobre os representantes da mesma.  Sua operação ocorre em duas 

fases: na primeira fase chamada de recalque originário ou primordial, a representante 

psíquica da pulsão não tem acesso ao consciente permanecendo fixada, ou seja, não 

há nenhuma mudança na representante e a pulsão permanece ligada a ela. A 

segunda fase, chamada de recalque propriamente dito afeta as cadeias associativas 

ou ideias derivadas da representante psíquica que foi reprimida, Freud (1915b). 

Como Freud (1915b) postulou o conteúdo recalcado não é eliminado, mas 

continua existindo no inconsciente e faz uma pressão contínua na direção do 

consciente, além de haver uma atração entre aquilo que foi recalcado primeiro com 

tudo que ele estabelecer contato depois. Sendo assim, não é verdade que o recalque 

mantenha afastado da consciência todos os derivados do recalcado primordial, pois ao 

tomar distanciamento da representante reprimida, seja por conta dos elos 

intermediários, seja pelas deformações, o acesso ao consciente se torna mais fácil 

para esses conteúdos. 

Mesmo que uma pulsão pareça ser inteiramente suprimida, não ficando 

nenhum vestígio da mesma por ter sido recalcada, pode aparecer como um afeto 

deslocado ou transformado em angústia, como a conversão na histeria ou as ideias 

obsessivas na neurose obsessiva. Ocorre que o recalque torna a pulsão totalmente 

inutilizável culturalmente e fracassa quando, mesmo havendo recalque da ideia, o 

sujeito sente o desprazer ou angústia, que o próprio processo não fez desaparecer. 

Em geral o recalque produz formação substitutiva e deixa sintomas, ou melhor, os dois 

funcionam como retorno do reprimido, Freud (1915b). 

Quando o sujeito apresenta dificuldades de aprendizagem, poderíamos pensar 

isso como um sintoma ocasionado pela ação do recalque? Somente a escuta desse 

                                                           
4 Otto Rank, psicanalista austríaco, autodidata, discípulo de Freud de espírito independente, hostil a dogmatismos, 
Roudinesco e Plon (1997). 
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sujeito poderá esclarecer, mas a suposição se mostra plausível, visto que pudemos 

observar na clínica que um tanto de crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem não apresentam problemas de alguma outra ordem que justifique a 

situação, encontrando-se diante de uma repressão que impede a assimilação do 

conteúdo ofertado. 

No tocante à educação um aspecto essencial é que com a teoria do recalque, 

fica mais evidente que quando Freud se referia ao sistema de educação repressor de 

sua época, estava falando de algo diferente do que ocorre no mecanismo do recalque 

que é algo próprio de cada sujeito. Sua crítica em relação à educação era devido ao 

fato da mesma gerar um conflito no sujeito entre lidar com seus próprios impulsos 

sexuais e suas concepções morais, visto que a educação é a grande responsável por 

inserir o sujeito na moral. Com a teoria das pulsões isso evoluiu para a suposição de 

que há algo que promove o desprazer a partir do psiquismo. 

A presença, no aparelho psíquico, de um mecanismo como o recalque muda a 

compreensão que a psicanálise tem de aspectos pertinentes ao campo da educação e 

da aprendizagem em relação à visão pedagógica. Freud não destacou nenhum ponto 

a esse respeito, mas deixando caminho aberto aos pesquisadores que deram 

continuidade a seus estudos, destacamos a observação de Kupfer (2013), como 

mencionado na introdução, que nos dias atuais muitos educadores utilizam uma 

concepção teórica que concebe a criança dividida em uma parte cognitiva e outra 

afetiva e assim os problemas de aprendizagem seriam ocasionados por esses dois 

aspectos. Entretanto, para Freud (1915b) como o afeto não sofre a ação do recalque, 

o que se recalca são as representações, ou seja, ideias e imagens que podem 

permanentemente fazer força para retornar em formações inconscientes como atos 

falhos, sonhos ou sintomas o trato com as emoções não corresponde ao manejo da 

psicanálise. 

Para o campo psicanalítico as emoções se tratam da parte visível (fenômeno), 

do que ocorre no inconsciente, por isso pautar o trabalho no manejo das mesmas não 

seria o caminho para aliviar o sofrimento, visto que a psicanálise não possui 

instrumentos que, aliviando as emoções, possa garantir a felicidade ao sujeito. No 

tocante à aprendizagem, a possibilidade de trabalho que se apresenta é caso o aluno 

queira, o psicanalista pode adentrar com ele no discurso que leve ao campo das 
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representações inconscientes. (KUPFER, 2013). Desta forma, apresenta-se uma 

possibilidade para lidar com as inúmeras dificuldades de aprendizagem. 

2.4. A EDUCAÇÃO E A SUBLIMAÇÃO 

Opondo-se ao recalque Freud postulou a sublimação como o segundo destino 

pulsional que possui relação com a educação, tratando as duas vicissitudes da pulsão 

mencionadas como opostos. Em sua obra não há nenhum trabalho que se dedique a 

falar sistematicamente sobre a sublimação, mesmo que no texto Os instintos e suas 

vicissitudes (1915a) Freud tenha mencionado que o faria oportunamente. Este é um 

dos conceitos da psicanálise que gera distorções e que pode ser tratado de forma 

simplista. 

A sublimação para a Freud refere-se a “atividades humanas sem qualquer 

relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam seu elemento propulsor 

na força da pulsão sexual”, Laplanche e Pontalis (2004). Trata-se da capacidade de 

trocar o objetivo sexual por outro, sendo uma inscrição da pulsão no registro da 

cultura, pela via da dessexualização, Freud (1908a), assim como no recalque. 

Freud (1905a), acerca da pulsão de saber, afirmou que a mesma se trata de 

uma forma sublimada da pulsão escópica derivada da curiosidade sexual, como 

aponta Guimarães (2011, p59). Essa questão apresenta-se mais desenvolvida no 

estudo Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância onde Freud (1910a) 

postula uma diferença essencial entre o recalque e a sublimação. 

Leonardo era um gênio do renascimento com grandes habilidades no campo 

das artes, engenharia e ciências naturais. Tinha como características um jeito apático 

e indiferente, natureza pacífica, tentando evitar brigas e rivalidades, era bom e gentil 

com todos e tinha uma rejeição à sexualidade. O artista era um grande pesquisador, 

inclusive dos afetos, tinha interesse intelectual pelo amor e pelo ódio vivendo uma 

indiferença, converteu sua paixão em desejo de saber e assim mergulhou na pesquisa 

científica, ficando o desejo de saber voltado para o mundo externo, algo que o 

manteve afastado da pesquisa da vida psíquica humana. 

A ânsia de saber pode ser observada nas crianças pelo ato repetitivo de 

perguntar, elas fazem muitas perguntas desejando chegar a uma pergunta específica 

que acabam não fazendo e isso é algo incompreensível para o adulto. Esse processo 

não surge espontaneamente, ele é despertado pela impressão de uma vivência forte 
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para a criança, como o nascimento real ou receado de um irmão que ameaça seus 

interesses egoístas. Sua pesquisa inicial se concentra em saber de onde vem os 

bebês e muitas explicações oferecidas pelos adultos são rejeitadas pela criança, que 

vê nesse ato de descrença o início de sua autonomia intelectual, Freud (1910a). 

No trabalho sobre Leonardo Freud retorna às teorias sexuais infantis como o 

princípio pela busca do conhecimento, ressaltando que quando a repressão sexual 

age sobre o processo de investigação sexual infantil o interesse pela pesquisa pode 

tomar três caminhos diferentes: o primeiro caminho, a pesquisa e a sexualidade tem o 

mesmo destino, o desejo de saber fica inibido e a inteligência pode ficar limitada por 

toda a vida, sendo esse processo característico da neurose. 

O segundo caminho é quando o intelectual é forte o bastante para resistir à 

repressão sexual. Ao terminar a fase de pesquisa infantil a inteligência fica fortalecida 

e tenta contornar a repressão sexual que acaba retornando do inconsciente como 

ruminação compulsiva sexualizando o pensamento e as operações intelectuais ficam 

marcadas com o prazer e a angústia dos processos sexuais. Pesquisa e atividade 

sexual tornam-se a mesma coisa, porém o caráter interminável da pesquisa infantil se 

repete e a desejada sensação intelectual de encontrar uma solução sempre acaba 

recuando. (FREUD, 1910a). 

O terceiro caminho é o mais raro, aquele ao qual Freud (1910a) supõe que 

Leonardo se encaixe, escapa tanto à inibição do pensamento quanto a compulsão 

neurótica ao pensamento. Neste processo a repressão sexual também ocorre, mas 

não consegue mandar para o inconsciente uma pulsão parcial do prazer sexual, a 

libido sublima-se em ânsia de saber e se junta à pulsão de pesquisa, fazendo-a ficar 

mais forte, assim a pesquisa também se torna suplente da atividade sexual, porém o 

que prevalece como processo psíquico é a sublimação ao invés de irrupção desde o 

inconsciente, a pulsão não tem o caráter de neurose e também não possui mais 

vínculo com a pesquisa sexual infantil e por isso fica livre a serviço do interesse 

intelectual. 

Assim como no trabalho sobre o Pequeno Hans em Leonardo Freud (1910) 

mais uma vez destaca o complexo de castração como sendo a ação psíquica que 

encaminha a pesquisa sexual infantil para o período de latência, freando o 

desenvolvimento sexual da criança e abrindo espaço para outros investimentos 
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libidinais, incluindo o aprendizado. O trabalho intelectual como outro investimento 

libidinal pode ser uma das formas de sublimar a pulsão? 

Antes de respondermos a essa questão destacamos que sublimação e ideal 

são processos diferentes, pois a sublimação se refere à libido objetal, onde a pulsão 

se lança para outra meta distante da sexual enquanto a idealização é um processo 

que envolve o objeto, onde o mesmo adquire um grande valor, sendo aumentado 

psiquicamente. A sublimação se refere à pulsão e a idealização diz respeito ao objeto, 

assim, trocar o narcisismo por um ideal de ego não significa sublimação das pulsões, 

Freud (1914c). 

Com a virada na teoria em 1920, Freud foi observando que a sublimação não 

era um destino pulsional sem conflito, sem sintoma e com a teoria da pulsão de morte, 

definitivamente isso se modifica, pois a sublimação não dá conta de resolver o 

descompasso entre o homem e a civilização. Com o novo dualismo pulsional, pulsão 

de vida e pulsão de morte e a segunda tópica (Ego, Id, Superego), houve uma 

modificação na compreensão da moral, da repressão, da relação entre homem e 

cultura. Assim, compartilhamos da dúvida de Guimarães (2011, p59), “é possível uma 

educação que facilite a sublimação?”. 

A autora salienta quanto à educação facilitar a sublimação é algo que deve ser 

visto com reservas. Isso por que Freud postulou que a sublimação é um mecanismo 

inconsciente e há uma impossibilidade no controle e na extinção das pulsões. Com o 

conceito de pulsão de morte, toda pulsão possui duas características essenciais: um 

caráter conservador que reside no retorno ao estado inorgânico e um aspecto 

repetitivo. Embora essa pulsão não possa ser isolada encontra-se presente em todos 

os processos da vida, sendo a vida do homem um encontro entre a pulsão de vida e 

pulsão de morte. Com a pulsão de morte e a sexualidade sendo tanto fonte de prazer 

quanto de desprazer para os humanos, é inerente ao funcionamento psíquico a falta 

de harmonia. (GUIMARÃES, 2011).  

Entretanto, acerca da sublimação, em 1930 no texto O Mal-estar na 

civilização, Freud destaca que as atividades artísticas e o trabalho intelectual são 

atividades para as quais é possível deslocar a libido, possibilitando que as pulsões se 

desviem da frustração do mundo externo através da sublimação, mesmo não sendo 

uma solução que protege o homem categoricamente contra o mal-estar. Desta forma o 

campo da educação, inclusive a relação com a escola, pode ser a porta de entrada 
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para o caminho do desenvolvimento intelectual e atividades artísticas, portanto uma 

possibilidade de sublimação. 

Daquela menção inicial no trabalho Histeria de 1888, onde Freud menciona 

que o trabalho intelectual raramente causa histeria e que poderia ser até uma medida 

profilática contra o adoecimento neurótico, até o trabalho Mal-estar na civilização de 

1930 muito se avançou na teoria psicanalítica, muitas coisas se modificaram, embora 

seu posicionamento continue valorizando o trabalho intelectual, mesmo que dentro 

desse processo possa haver mal-estar. 

 Na sequência abordaremos a relação com a cultura que também auxilia na 

reflexão dessa questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3. EDUCAÇÃO, CULTURA E CIVILIZAÇÃO 

Neste capítulo nos dedicamos a realizar um rastreamento dos trabalhos de 

Freud que evidenciam a dialética entre a pulsão e a civilização buscando compreender 

o lugar da educação neste campo. Nesta discursão, dois conceitos destacam-se 

encontrando lugar especial em virtude da incidência da educação sobre os mesmos, a 

agressividade e o superego. Dentre os trabalhos Freudianos acerca dessa temática 

destacam-se: A Moral sexual “cultural” e o nervosismo moderno (1908a), 

Considerações atuais sobre a guerra e a morte (1915), O ego e o Id (1923), O futuro 

de uma ilusão (1927), Mal-estar na civilização (1930), Por que a guerra? (1932). 

Freud, dedicado que foi ao trabalho clínico, investigando as causas do 

adoecimento neurótico, não perdeu de vista que as vivências intrapsíquicas ocorrem 

em parte por si mesmas, mas para serem despertadas é necessária a relação com 

outro sujeito, ou seja, na constituição da subjetividade é essencial a presença do outro 

que baliza e coloca em movimento o circuito pulsional, a organização do ego e demais 

instâncias psíquicas, bem como toda a organização do aparelho psíquico. 

Moral sexual “cultural” e o nervosismo moderno (1908a) é um escrito no qual 

Freud coloca em evidência o antagonismo entre o pulsional e a civilização. Seu ponto 

de partida foi um trabalho escrito pelo professor Von Ehrenfels, Ética sexual, onde 

esse autor faz uma diferenciação entre moral natural e moral cultural, considerando 

que existe uma parte do patrimônio humano que é constitutivo, aquele que faz parte 

da constituição psíquica e parte que seria o patrimônio cultural, ou seja, é o patrimônio 

adquirido ao longo da vida na relação do sujeito com o social. Para Freud que vinha se 

dedicando em sua formulação da teoria das neuroses, o que chama atenção dessa 

discussão conceitual se refere às restrições impostas ao homem pela civilização, 

concluindo que haveria uma relação entre a incidência de doença nervosa e a 

moderna vida civilizada.  

O que Freud (1908a), juntamente com outros estudiosos, chamou de moderna 

vida civilizada se refere a uma série de eventos e mudanças na civilização como, 

descobertas e invenções tecnológicas vindas do desenvolvimento intelectual. O 

desenvolvimento intelectual permitiu ao homem invenções no campo da comunicação 

e transporte, trouxe novas maneiras de conceber a política e com isso um incremento 

nas exigências à capacidade do indivíduo por mais desenvolvimento que impõem ao 
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homem não só um movimento, mas também uma pressão contínua em busca de 

progresso. 

Essa descrição de Freud da vida civilizada no ano de 1908 cabe bem para 

descrever a mesma vida civilizada nos dias atuais, onde as pessoas são cada vez 

mais exigidas no desenvolvimento intelectual e produtivo em prol da civilização, 

estimulando a competição entre os indivíduos, que muitas vezes é levada ao extremo. 

O que o psicanalista observou é que essas mudanças na sociedade não eram 

suficientes para explicar o aumento do nervosismo nas pessoas, sendo necessária a 

presença de algum outro fator que contribuísse para o adoecimento neurótico, o que 

seria? 

A clínica foi mostrando a Freud que o fator predominante na promoção do 

adoecimento dos sujeitos seria a repressão sexual ocasionada pela moral vigente. A 

moral sexual que a civilização impunha, pregava uma forma única de gozar, a relação 

sexual com o objetivo a reprodução, condenando qualquer prazer sexual não genital, 

que não objetivasse a procriação ou que fosse buscado fora do casamento 

monogâmico. Suas pesquisas demonstraram que as pulsões sexuais não estão a 

serviço apenas da reprodução, mas também da obtenção de prazer, onde é possível 

direcionar uma parte da libido para outras metas não sexuais (sublimação), mas ainda 

assim se fazendo necessário alguma satisfação sexual direta, que pode não 

necessariamente estar direcionada para a procriação. (FREUD, 1908a). 

Neste campo Freud (1908a) aponta para a educação como um meio utilizado 

pela civilização para a repressão à sexualidade, sendo ela a portadora da moral. Seu 

início se dá no período da infância quando se manifesta o autoerotismo (forma de 

busca de prazer, não somente dos genitais, mas também de outras partes do corpo, 

como explicado no capítulo anterior) a educação entra na vida da criança, dentre 

outras funções, com o objetivo de limitar o autoerotismo. De que forma isso ocorre? 

Inserida no campo da educação, a criança é investida de estímulos e 

apresentada a uma série de possibilidades e objetos pelos quais ela poderá vir a se 

interessar e investir recebendo isso de cuidadores e demais pessoas com as quais 

tiver contato, fazendo com que a pulsão busque se satisfazer com alguns desses 

objetos que encontram-se fora do próprio corpo. Desta forma, a educação tenta evitar 

que o sujeito se fixe no autoerotismo e que a pulsão fique fora de controle, Freud 
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(1908a). Além disso, a educação introduz preceitos morais na vida da criança (questão 

desenvolvida adiante). 

De alguma forma Freud aborda a repressão imposta à sexualidade pela 

educação como algo que tem um efeito paradoxal, pois se por um lado reprime a 

sexualidade do sujeito tentando controlar impulsos que são incontroláveis e gera 

desconforto ou mal-estar, por outro lado é essa cota de repressão que permite que o 

indivíduo deixe o autoerotismo e se interesse pelos eventos da civilização. Importante 

destacar, como aponta Birman (2017, p21), o paradoxo não é algo da ordem da 

contradição, algo que possa ser superado ou solucionado pela razão dialética. Neste 

registro não se encontra a oposição entre tese e antítese que pode ser a condição 

para uma síntese. Esse caráter paradoxal encontra-se presente em vários 

mecanismos psíquicos descritos nos trabalhos de Freud. 

Freud destacou outro exemplo que corrobora com a análise a respeito da 

faceta repressora da educação, o que se observava no caso das mulheres. As 

mesmas por muito tempo foram educadas de modo a não se permitirem se interessar 

intelectualmente pelas questões da sexualidade e nem buscarem prazer na mesma, 

visto que o prazer era permitido ao sexo masculino. Essa proibição de saber a respeito 

da sexualidade extrapolava os limites do campo sexual e fazia com que as mulheres 

se desinteressassem também de outros assuntos e desenvolvessem quadros de 

inibição e neurose, Freud (1908a). Freud (1892-1899) já havia apontado para essa 

repressão às mulheres em sua correspondência com Fliess, quando questionava 

acerca da melancolia e havia observado que as mesmas tornavam-se frígidas mais 

facilmente, pois sua educação se dava no intuito de que a excitação sexual somática 

não poderia ser despertada, fazendo-as renunciar a essas experiências. 

Como demonstra Freud, a medida da civilização para a supressão das pulsões 

ou repressão da sexualidade pode se tornar excessiva, pois se por um lado ao limitar 

o autoerotismo permite ao sujeito investir em outros objetos como ocorre ainda na 

infância, por outro lado pode ocasionar uma limitação tamanha que promove o 

desinvestimento de várias possibilidades na vida, como no caso das mulheres. Ao 

fazer essa análise da sociedade nesse momento de suas pesquisas, nos idos de 

1908, Freud introduziu sua visão de educação como um recurso da civilização 

utilizado para inserir o sujeito nos ideais coletivos, ou seja, na cultura, mas isso não 

ocorre sem que haja conflito. 
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Sem se aprofundar neste ponto (neste momento do trabalho) o pesquisador 

apontou para o fato de a sociedade ir sustentando sua formação na supressão das 

pulsões, visto que para tornar possível o desenvolvimento cultural seria necessário 

que cada sujeito renunciasse a uma cota das pulsões, principalmente as de 

agressividade. Até este momento nos deparamos com um Freud otimista quanto a 

uma educação que pudesse prevenir a neurose, mesmo possuindo elementos 

conclusivos quanto a esse tipo de adoecimento estar arrolado em características da 

sexualidade humana. 

O aprofundamento da relação do homem com a civilização se dá a partir do 

trabalho O Futuro de uma ilusão (1927) período no qual Freud mergulha em uma série 

de estudos que se tornaram de seu interesse principal até o resto de sua vida 

assumindo um posicionamento ainda menos conciliatório entre a pulsão e a cultura. A 

educação implicada com o processo civilizatório, primando pela renúncia pulsional e 

associada a moral, nesta etapa, também passa para outro estatuto. 

Somente tardiamente em sua trajetória, Freud (1927) definiu cultura e o fez 

sem diferenciá-la de civilização, se tratando: 

“por um lado, abrange todos os conhecimentos e habilidades que os homens 
adquiriram para controlar as forças da natureza e dela extrair os bens para a 
satisfação das necessidades humanas; e, por outro lado, todas as instituições 
necessárias para regulamentar as relações entre os indivíduos e, em especial, a 
distribuição dos bens obteníveis”, Freud (1927, p233). 

 

A partir desta definição vê-se que a civilização engloba tudo aquilo que difere 

o homem da vida animal, afastando-o da natureza, comportando todos os recursos 

que permite ao homem o controle da mesma, bem como o conjunto de regulamentos 

que regem a vida em sociedade. Esses dois lados da cultura conforme aponta Freud 

(1927) são interligados por três elos: as relações entre as pessoas sofrem influência 

da satisfação pulsional proporcionada pelos objetos; na relação com o outro o sujeito 

pode tomá-lo como um bem, na medida em que o toma como objeto sexual ou explora 

sua força de trabalho; todo sujeito é inimigo da cultura quando esta deveria ser do 

interesse de todos, visto que o homem é dotado de tendências destrutivas e 

antissociais. 

Em um primeiro momento a cultura tem como principal função proteger o 

homem contra a força da natureza, pois essa não impõe restrições às pulsões, mas 
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possui sua forma particular de restringir o homem, podendo matá-lo de fome, sede ou 

frio. Isso é um incentivo para que os homens se reúnam formando a cultura e tentem 

se proteger da natureza a partir do sentimento de desamparo que se atualiza nestas 

situações. Ao se reunirem os homens, no intuito de regular as relações entre os 

mesmos foram criadas as instituições visando proteger a sociedade contra os 

impulsos hostis do próprio homem que se utiliza de suas criações para destruí-la. 

Freud (1927) aponta haver um paradoxo na relação entre homem e cultura, pois 

embora este tenha dificuldades em viver isolado também não consegue assimilar 

inteiramente as exigências da civilização.  

O Mal-Estar na civilização (1930) é o trabalho no qual Freud realiza um 

minucioso exame sobre a cultura, considerado por alguns comentadores como um 

trabalho sombrio acerca da miséria humana, Roudinesco e Plon (1998). Neste texto, 

como já apontado em trabalhos anteriores, o autor destaca o progresso produzido pelo 

homem no domínio do tempo e do espaço, possibilitando certa submissão das forças 

da natureza, porém isso não garante que a vida se torne mais prazerosa e que as 

pessoas sintam-se mais felizes. Isso se dá pelo fato de que a vida, tal qual ela é, seja 

difícil de suportar em virtude das dores, decepções e tarefas inesgotáveis, sendo o 

homem ameaçado constantemente pelo sofrimento originado em três lados: o corpo, a 

natureza e a relação com os outros. 

Freud (1930) destaca como culturais todas as atividades e valores que são 

úteis e proveitosos aos homens na proteção contra a fúria das forças naturais, 

incluindo aspectos estéticos, visto que o homem também é considerado civilizado 

quando consegue cuidar da limpeza e da ordem primando pelo belo, visto que “beleza, 

limpeza e ordem ocupam lugar especial nas exigências da civilização” (p.54). No 

entanto, o que para Freud (1930) indica caracterizar melhor a civilização seria o 

aperfeiçoamento de atividades psíquicas mais elevadas como: realizações 

intelectuais, científicas e artísticas, visto que neste campo encontram-se duas metas 

confluentes, a utilidade e a obtenção de prazer. 

Para que progressos e desenvolvimentos culturais ocorram os homens 

carecem se reunir em comunidades, se ligarem libidinalmente e se identificarem entre 

si, sendo necessário uma limitação na sexualidade, Freud (1930). Aqui se encontra o 

cerne da tese de Freud do mal-estar, onde as exigências das pulsões e as exigências 

da civilização, mesmo sendo complementares, geram um conflito no sujeito, pois a 
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cultura tenta restringir as vias pelas quais as pulsões possam ser escoadas, fazendo 

da neurose o preço pago pelo sujeito para lidar com esse conflito. Os imperativos da 

civilização pressionam o sujeito, inserindo barreiras à satisfação pulsional obrigando-o 

a restringir, principalmente, a agressividade, uma das tantas pulsões. 

3.1. A AGRESSIVIDADE 

Uma das grandes questões na educação de crianças e jovens, seja no seio 

familiar ou nas escolas, é a manifestação da agressividade. São bastante frequentes 

as dificuldades enfrentadas por pais e educadores para lidarem com a agressividade, 

ao mesmo tempo em que as instituições sociais encontram-se perdidas atendo-se a 

dados estatísticos, sem conceber que a manifestação agressiva também é algo que 

faz parte da subjetividade e desta forma possui uma função, buscando aniquilá-la a 

qualquer custo. 

A agressividade em Freud é diferente daquela observada nos animais que 

lutam pela conservação da espécie. A temática da agressividade aparece em sua obra 

desde os primórdios de seus trabalhos, quando na clínica já observava a resistência 

do paciente como uma manifestação da mesma, orientando que o tratamento também 

deve intervir neste campo. Em psicanálise a agressividade possui uma dinâmica e um 

lugar diferente daquele utilizado corriqueiramente. 

Partiremos da definição de agressividade proposta no Vocabulário de 

Psicanálise (2004) para compreender as postulações de Freud: 

“tendência ou conjunto de tendências que se atualizam em 
comportamentos reais ou fantasísticos que visam prejudicar o outro, destruí-lo, 
constrange-lo, humilhá-lo, etc. a agressão conhece outras modalidades além da 
ação motora violenta e destruidora; não existe comportamento, quer negativo 
(recusa de auxílio, por exemplo), quer positivo, simbólico (ironia, por exemplo), ou 
efetivamente concretizado, que não possa funcionar como agressão”, Laplanche e 
Pontalis (2004, p11). 

 

Freud em 1915 postula sua primeira tópica, concebendo o primeiro dualismo 

pulsional, pulsões sexuais e pulsões do eu ou de autoconservação e nesse momento 

a agressividade aparece compondo a pulsão sexual em modo de sadismo/ 

masoquismo e na ambivalência amor/ódio. Em 1920, Freud postula a segunda tópica 

onde, as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais foram reunidas em 
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pulsões de vida, se opondo à pulsão de morte e a agressividade passa a ser tomada 

como uma pulsão específica passando para outro estatuto no discurso freudiano. 

Considerando o masoquismo como um sadismo voltado para o ego do sujeito, 

Freud (1915a, p65) define o sadismo como “prática de violência, exercício de poder”. 

Nesse período a agressividade encontra-se presente nesse modelo, estando a serviço 

do ego no domínio do objeto, Birman (2006). A respeito do par amor/ódio, Freud 

(1915a) explica que eles não nasceram da cisão de algo comum, mas possuem 

origens diferentes e cada um segue sua própria evolução até se tornarem pares de 

opostos, sendo isso ocasionado pela influência do prazer-desprazer. O ego odeia 

todos os objetos que forem sentidos como desprazerosos, perseguindo-os com o 

propósito de destruí-los, aniquilá-los, assim “as relações de ódio não provêm da vida 

sexual, mas da luta do ego por sua conservação e afirmação” (p78). 

Entre os períodos da primeira (1915) e segunda (1920) tópica freudiana o 

mundo vive o momento da Primeira Guerra Mundial e após o seu início, em 

continuidade a sua série de trabalhos acerca da civilização, Freud (1915d) escreve 

dois ensaios com considerações acerca da agressividade e da morte e suas 

implicações na vida em sociedade, que foram reunidos sob o título Considerações 

atuais sobre a guerra e a morte, abordando também a moral. 

Freud (1915d) destaca que as sociedades formulam exigências morais para os 

indivíduos que desejem participar da vida em uma comunidade civilizada e para isso é 

necessário que cada indivíduo possa estabelecer um grande domínio de suas pulsões, 

ou seja, o estado exige que os cidadãos renunciem principalmente às pulsões de 

agressividade. O objetivo disso é que o estado possa monopolizar a agressividade e 

isso se torna possível na medida em que a comunidade vai deixando de questionar ou 

criticar ações que lhe dizem respeito, tornando-se servil e assim possibilitando que os 

atos cruéis sejam praticados e se perpetuem sob a tutela do estado. 

Neste momento, desiludido com a guerra e com o papel desempenhado pela 

educação nesse processo, Freud (1915d) aponta que o ideal a ser alcançado pelas 

sociedades seria o de tornar os sujeitos civilizados através da erradicação de suas 

tendências más e as substituindo por tendências consideradas boas, sendo as más, 

principalmente, os atos agressivos. Cifali e Imbert (1999) destacam a desilusão de 

Freud diante da violência da guerra em razão de ter constituído uma ilusão e como o 
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próprio Freud (1915d, p218) afirma “as ilusões são bem-vindas porque nos poupam 

sensações de desprazer, e no lugar dessas permitem gozar satisfações”. 

Essa expectativa acerca da agressividade inicialmente constitui-se como uma 

ilusão, porém em 1915 Freud já possuía elementos para concluir que erradicar algo do 

aparelho psíquico do sujeito não é possível sendo um caminho a transformação das 

pulsões facilitada pelo erotismo juntamente com a educação. O erotismo como fator 

interno, sendo possível pela necessidade de amor vivida pelo homem, e a educação 

sendo o fator externo, ou seja, como espaço que mescla o cultural e o erotismo 

resultando em laço social. (FREUD, 1915d). 

A capacidade de transformar as pulsões seria em parte do próprio sujeito e em 

parte adquirida ao longo da vida, internalizada a partir da relação com a cultura. 

Porém, Freud (1915d) não deixou de alertar para o fato de que o sujeito quando age 

por influência da cultura, não significa necessariamente que ele possui motivação 

interna para essa ação, visto que a educação pode influenciar a forma de agir em 

função das recompensas ou das punições que oferta. Isso quer dizer que o sujeito 

pode se posicionar de determinada forma por sentir que irá receber uma recompensa 

por isso, ou ao contrário, realizar determinada escolha em função do medo que sente. 

Disto pode resultar que ao fazer determinadas exigências ao sujeito a sociedade 

produza uma obediência nas pessoas mais do que uma transformação em suas 

pulsões, gerando neurose ou hipocrisia. 

Isso significa que é possível, em função de uma obediência, que a pulsão 

fique contida ao invés de haver uma descarga ou transformação da mesma. O 

aparelho psíquico, mesmo com todas as experiências ao longo da vida, preserva 

estados primitivos que nunca serão extirpados e podem ser restabelecidos. Quando 

uma pessoa assume um posicionamento, tentando controlar a pulsão, para se 

adequar a um ideal da civilização, os impactos da vida poderão desfazer esse controle 

pulsional, restabelecendo o estado mental anterior, visto que controle não significa 

transformação ou descarga da pulsão. (FREUD, 1915d). 

Até este momento Freud não havia efetivamente realizado uma descrição 

dinâmica da agressividade e somente a partir de 1920 com a formulação da dualidade 

entre pulsão de vida e pulsão de morte ela toma outra dimensão. Observando a 

tendência à compulsão a repetição presente no psiquismo, como algo para além do 

princípio de prazer, Freud (1920) chega à pulsão de morte como sendo uma 
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“tendência fundamental de todo ser vivo de retornar ao estado anorgânico”, Laplanche 

e Pontalis (2004, p408), pois o objetivo de toda vida é a morte. A pulsão de morte foi a 

forma encontrada por Freud para dizer que o homem se assenta sobre uma base que 

pressupõe a destruição, Ferrari (2006). 

Com as postulações acerca da pulsão de morte a agressividade passa a ser 

compreendida como parte dessas pulsões que são direcionadas para o mundo 

externo, Freud (1923). No trabalho O problema econômico do masoquismo, a questão 

apresentada é que uma parcela da pulsão de morte fica a serviço da pulsão de vida, 

onde uma parte é desviada para o exterior em agressividade e sadismo e outra parte 

fica retida e se articula à pulsão sexual, compondo o masoquismo erógeno, Freud 

(1924). Essa explicação vai além daquela inicial empreendida por Freud a propósito de 

Os instintos e seus destinos (1915a). 

Para explicar a dificuldade que é para o homem lidar com a agressividade, em 

O mal-estar na civilização Freud (1930, p73) parte de uma das exigências presentes 

em uma sociedade dita civilizada “Ama teu próximo como a ti mesmo” que tenta impor 

algo que pode ser muito difícil, senão impossível de se levar a cabo. Para amar ao 

outro o sujeito necessita ver algo de semelhante de modo a amar a si mesmo no outro 

ou se pode amar o seu ideal de ego no outro. De outro modo amar ao outro 

dificilmente se dará podendo ocorrer exatamente o contrário, o homem dispor de sua 

hostilidade e ódio contra aqueles que não se ama. Isso ocorre em função de algo que 

pode ser difícil de admitir: o homem não é um ser tranquilo, brando, cheio de amor e 

ainda porta em si uma forte tendência à agressividade. 

Como consequência dessa dinâmica psíquica com a presença da 

agressividade o outro ser humano passa a ser um colaborar ou um objeto sexual que 

pode ser explorado gerando sofrimento, sendo essa uma forma de descarregar a 

pulsão. A propensão à agressividade perturba a relação entre os homens e a cultura 

se estabelece como forma de organizar essas relações, pois em função dessa 

hostilidade a sociedade é ameaçada de desintegração. Para pôr limites a isso a 

civilização utiliza-se de alguns engenhos, como: estimular o estabelecimento de 

relações amorosas e restrições à sexualidade. Como instância psíquica que ajuda a 

regular, mediar, limitar certas manifestações pulsionais constitui-se o Superego. 

(FREUD, 1930). 
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Mello et al. (2016) a partir da leitura do trabalho de Freud, destacam que 

descarga sexual e descarga agressiva são atividades paralelas, considerando-se que 

nos dois casos ocorre um represamento da pulsão pela impossibilidade da descarga 

direta. Na atividade sexual há um aumento de estímulos que quando descarregados 

provoca uma grande quota de satisfação. Em contrapartida a agressividade é contida 

em função da cultura não permitir que ela se manifeste em sua forma de pulsão de 

destruição. Os autores destacam ainda a diferença entre pulsão agressiva que é 

estruturante da subjetividade e violência como forma de externalizar a tendência 

agressiva contra outra pessoa, sendo necessário o acatamento das leis que regulam a 

vida em sociedade. Acerca disso Freud (1930) sublinhou a capacidade do homem de 

destruir suas próprias criações a partir dos impulsos destrutivos, antissociais e 

anticulturais que se não forem suprimidos em alguma medida dificulta não só o 

convívio em sociedade como o desenvolvimento da cultura. 

A respeito disso o filme argentino Relatos selvagens (2015) nos defronta com 

situações nas quais a agressividade humana é levada ao extremo, seguindo a linha da 

destrutividade ou violência. O filme está dividido em seis episódios que contam 

histórias diferentes, mas que possuem em comum o fato dos personagens serem 

levados ao desejo de vingança por situações que os deixam a beira de perder o 

controle, onde a agressividade é externada em forma de violência. O filme retrata 

como o homem pode acessar seu instinto mais primitivo, visto que nada se apaga do 

psiquismo, e o quanto a linha que separa a civilização da barbárie é muito tênue. 

Apesar disso, Freud (1930, p79) assinala que a civilização não intenciona 

excluir da atividade humana a luta e a disputa, visto que as mesmas são essenciais, 

destacando que oposição não significa inimizade. Nesta afirmativa Freud sugere um 

arranjo criativo para a agressividade, algo que Birman (2006) de algum modo aponta 

com sua visão de que a agressividade é uma afirmação da vida, visto que, caso ela 

não existisse o psiquismo sucumbiria à morte. Esse aspecto da agressividade é 

essencial de ser apreendido como nos aponta Ferrari (2006, p56), visto que a mesma 

não se trata da destruição do ser vivo, mas sim da forma barulhenta que ele encontra 

para se preservar na cultura. 

Sendo possível fazer um arranjo criativo com a agressividade, temos uma 

abertura para pensar que na busca pelo conhecimento ou desenvolvimento intelectual, 

para que o homem consiga sair da inércia e partir por esse caminho, se faz necessária 
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a presença da agressividade. Pudemos concluir que a agressividade se manifesta em 

diversas modalidades, indo além daquela descrição inicial feita por Laplanche e 

Pontalis. 

Para o homem, não é fácil renunciar à satisfação que a descarga da 

agressividade provoca. Por isso é mais fácil fazer com que um grupo de pessoas se 

reúna e se liguem através do amor sempre que houver uma possibilidade de escape 

da agressividade, ou seja, sempre que houver com quem um grupo rivalizar os 

membros do mesmo podem se unir entre si. “O pendor à agressão é uma disposição 

de instinto original e autônoma do ser humano...a civilização tem aí o seu mais 

poderoso obstáculo”, Freud (1930, p90). Teríamos aqui um indício dos movimentos de 

grupo tão comuns no período da adolescência (em outras fases da vida também), 

onde os jovens se reúnem e acabam hostilizando e rivalizando com outros grupos, 

dando espaço para um dos fenômenos muito conhecido na contemporaneidade, o 

bullying. 

Freud (1930) destaca (mesmo não entendendo o porquê) que a cultura como 

um processo a serviço de Eros, fazendo com que seus membros se unam, visto que 

somente a necessidade e o trabalho seriam insuficientes para mantê-los unidos. 

Porém a pulsão agressiva, que é derivada da pulsão de morte se opõe, ou seja, o 

mesmo conflito que é vivido pelo sujeito, também se passa com a comunidade. 

Um breve trabalho de Freud onde ele expõe algumas de suas postulações 

acerca da agressividade trata-se de uma carta escrita para Einstein, Por que a 

guerra?, onde algumas de suas ideias são postas a partir da insígnia “o que fazer para 

livrar os homens da fatalidade da guerra?”, Freud (1932, p418). Essa carta é fruto de 

um convite realizado pela Liga das Nações que promovia trocas de correspondências 

entre intelectuais a respeito de assuntos de interesse da própria liga e também de 

interesse intelectual. 

Neste escrito o professor recorda que historicamente os conflitos entre os 

homens são resolvidos por meio do uso da violência, sendo que no início a 

comunidade humana se utilizava prioritariamente da força física, que depois foi 

substituída pelo uso de instrumentos, vencendo o grupo que possuía as melhores 

armas. Com essas mudanças o intelecto passou a ter mais espaço e importância que 

a força física, visto que o grupo que possui a maior força somada à melhor condição 

intelectual possui maiores chances de vencer. 
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Como a comunidade abrange pessoas de poder desigual, o direito da 

comunidade se torna expressão das relações desiguais de poder, sendo que as leis 

são feitas pelos que dominam enquanto os dominados possuem pouco direito e pouca 

participação nesse processo. Essa situação gera inquietações onde: algumas pessoas 

que se encontram no grupo dos senhores tentam se colocar acima da lei usando de 

violência e por outro lado os mais fracos fazem esforços para conquistarem mais 

poder e direitos iguais, Freud (1932). 

Freud (1932) acreditava que para haver uma mudança nessas relações havia 

duas possibilidades: os membros da comunidade que estão em situação desfavorável 

se unir e também se utilizarem de violência para tentar instaurar uma nova ordem 

jurídica ou a promoção de uma mudança cultural. Chama atenção o uso que Freud faz 

do termo violência ficando clara a diferença entre essa e a agressividade, visto que 

numa situação de guerra o que se apresenta é a tendência agressiva voltada para 

outras pessoas, ou seja, a violência. 

Freud (1930) concluiu que a cultura proporciona à humanidade o que há de 

melhor através das realizações intelectuais e criativas, e também o mais sofrido, 

impondo deslocamentos e restrições dos objetivos pulsionais, ocasionando as duas 

características psicológicas mais importantes da cultura: o fortalecimento intelectual do 

homem e a internalização da tendência à agressividade. A educação como um meio 

de inserção na cultura através da transmissão tanto das possíveis realizações bem 

como das restrições pulsionais ao sujeito, converte-se em um discurso social, neste 

campo do coletivo. 

Em suma, Freud (1930), postula que a ambição de felicidade do homem tem 

um limite, sendo possível apenas parcialmente, em alguns episódios, permanecendo o 

mal-estar gerado desse processo, visto que mesmo com a evolução cultural ainda 

existem as perturbações provocadas pela vida em comum. “Tudo que promove a 

evolução cultural também trabalha contra a guerra” Freud, (1932, p 435), mas não 

significa que elimina o mal-estar. 

3.2. O SUPEREGO 

Para que o sujeito possa ter controle de certas manifestações psíquicas se faz 

necessário a presença de uma instância que se encarregue disso, portadora da Lei, o 

superego. Embora Freud tenha feito breves menções ao superego ao longo de seus 
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trabalhos, somente em o Ego e o Id (1923) ele formaliza seu conceito como uma das 

três instâncias psíquicas que possui uma função estruturante para o aparelho psíquico 

juntamente com o ego e o id, postulando assim, a sua segunda tópica. 

A ideia de superego se origina em Freud (1910b) confundindo-se com o de 

consciência, melhor, ele é considerado uma consciência especial que nasce a partir do 

recalcamento de ideias sexuais que são consideradas inconciliáveis para a 

consciência. A consciência especial ameaçada pela pressão da censura exercida 

pelas pulsões recalcadas sobre as pulsões sexuais geram no ego uma ansiedade que 

resulta no aparecimento do inconsciente sentimento de culpa. Essa formulação acerca 

da consciência especial é o berço do que Freud a posteriori chamará de superego. 

Em Introdução ao Narcisismo Freud (1914c) ainda não está de posse da 

compreensão do superego, mas encontra-se a caminho mostrando isso quando 

diferencia ego ideal e ideal do ego, expondo o modo de funcionamento do ideal do ego 

através de sua função de auto-observação, servindo de referência e avaliando o ego 

em suas ações. A influência crítica dos pais, juntamente com a dos educadores, 

instrutores e demais pessoas do meio social da criança incitam a formação do ideal do 

ego, sendo ele o resultado dessas identificações, ou seja, a educação participa 

ativamente nesse processo sendo o discurso que vai introduzindo o pequeno ser 

nessa nova ordem. A crítica feita por essas figuras institui a consciência moral, que 

num primeiro momento é externa e depois é internalizada e incorporada pelo sujeito. 

(FREUD, 1920). 

Em O ego e o Id (1923) Freud retorna à origem do ideal do ego destacando 

como base a mais significativa identificação com o pai, sendo essa uma operação que 

funda o aparelho psíquico humano. A identificação primária é mais antiga que 

qualquer investimento objetal, possui íntima relação com o triângulo edípico (pai, mãe 

e filho) e a bissexualidade que é constitucional. Até esse momento não pudemos 

encontrar em Freud uma clara distinção entre ideal do ego e superego sendo 

concebidos como a mesma instância. 

O complexo de Édipo é um processo dinâmico, fundador do aparelho psíquico 

e base para as identificações, postulado por Freud utilizando como referência a 

tragédia grega escrita por Sófocles, o mito Édipo Rei. A criança inicialmente investe no 

objeto mãe, escolhendo-a por apoio, pois é aquela que provê os cuidados necessários 

para a sobrevivência e que é sentida pelo bebê como parte de si mesma enquanto o 
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pai é apreendido por identificação. O desejo da criança pela mãe com o tempo se 

intensifica e a relação com o pai passa a ser de hostilidade, pois o mesmo passa a ser 

visto como obstáculo que deve ser eliminado. O desejo pela mãe e a ambivalência em 

relação ao pai permanece por algum tempo até que ocorre o desmoronamento do 

Édipo resultando em identificação com um dos genitores, que sofrerá ainda a 

influência das disposições sexuais de cada indivíduo, ligada à bissexualidade. 

(FREUD, 1923). 

Laender (2005) destaca aspectos importantes da identificação no trabalho de 

Freud apontando que, além de fundamentar a construção do psiquismo a identificação 

norteia o complexo de Édipo e demonstra a herança identificatória do superego, 

implicando em “mudança do ego através da introjeção dos traços do objeto”, (p.65). 

Quando o processo edípico finaliza a criança tendo que renunciar aos intensos 

investimentos libidinais que depositou nos pais, tem como compensação o 

fortalecimento das identificações, Freud (1933a). 

Ou seja, como resultado do desmoronamento do Complexo de Édipo tem-se 

um “precipitado no ego, que conserva sua posição especial, surgindo como ideal do 

ego ou superego”, Freud (1923, p42). O superego herda não somente a função de 

advertência, mas também a de proibição, conservando o caráter do pai e quanto mais 

forte for o complexo de Édipo e quão mais rápida foi sua repressão, que ocorre com a 

influência da autoridade, religião, escola, educação, mais severamente o superego 

assume o domínio do ego como consciência moral ou inconsciente sentimento de 

culpa. (FREUD, 1923). Podemos apreender disso a ação da presença real dos 

mestres, educadores e outras figuras do social, agindo na constituição psíquica do 

sujeito, ou seja, suas vozes incidindo sobre a criança como discurso social ou 

educação. 

Por constituir uma posição de autoridade, o superego impõe uma renuncia 

pulsional que dá origem ao sentimento de culpa, em virtude do medo de perder o amor 

do outro o sujeito vai assimilando essa renúncia através da internalização da coação 

externa, sendo esse um processo singular, próprio de cada indivíduo, Freud (1927). A 

renúncia pulsional que o superego impõe incide, dentre outras pulsões, na 

agressividade, gerando uma tensão entre as duas instâncias, ego e superego, 

originando a consciência de culpa que aparece como necessidade de punição e é 
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desse expediente que a civilização se utiliza para fazer os indivíduos controlarem sua 

agressividade e poderem se inserir na cultura. 

O sentimento de culpa surge quando a pessoa faz algo ou pensou em fazer 

algo que considera mau, sentimento esse que possui duas origens: “medo da 

autoridade e, depois, o medo ante o superego”, Freud (1930, p97). O medo da 

autoridade externa leva o sujeito a renunciar a satisfação das pulsões, enquanto que o 

medo do superego leva à tentativa de ocultar os desejos proibidos. Há uma diferença 

entre o que é mal para o ego e o que é considerado mal pelo social, visto que para o 

ego mal não é necessariamente algo prejudicial, mas sim algo que lhe gera desprazer, 

enquanto o social avalia isso a partir de preceitos morais. 

Freud destacou o quanto essas relações são complicadas e importantes, 

propondo uma sequência temporal para melhor compreensão: 

“primeiro, renúncia instintual devido ao medo à agressão da autoridade 
externa – pois isso equivale o medo ante a perda do amor, o amor protegendo 
dessa agressão punitiva – depois, estabelecimento da autoridade interna, renúncia 
instintual devido ao medo a ela, medo da consciência. No segundo caso, 
equiparação de ato mau e má intenção, e daí consciência de culpa, necessidade 
de castigo”, Freud (1930, p98). 

 

Ou seja, quando da relação entre o sujeito e o outro, na expectativa em ser 

objeto de amor suas escolhas podem entrar em conflito com seus impulsos pulsionais, 

gerando um sentimento de culpa. Inicialmente a renúncia pulsional se dá pela 

intervenção da consciência, porém um processo dinâmico se instaura onde toda 

renúncia instintual passa a ser fonte da consciência gerando mais rigor e intolerância 

nesta, exigindo ainda mais renúncia pulsional. (FREUD, 1930). 

Freud (1930) atesta que a severidade do superego não é necessariamente a 

severidade do tratamento que esse recebeu, embora essa também influencie 

juntamente com outros fatores na constituição dessa instância e na gênese da 

consciência. Destaca as conclusões de Franz Alexander que analisa o estudo de 

Aichhorn acerca da juventude abandonada para quem os dois principais métodos 

perniciosos da educação são tanto a severidade quanto a tolerância excessivas. 

Quando o pai é uma figura que se porta de maneira excessivamente 

condescendente, a criança não tendo alternativas do que fazer com sua agressividade 

faz com que a mesma se volte para dentro constituindo um superego altamente 
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rigoroso. No extremo oposto, quando uma criança é abandonada e educada sem amor 

não experimentará a tensão entre ego e superego, oportunizando que sua 

agressividade se dirija para fora, sendo descarregada de forma descontrolada. Ou 

seja, a severidade do superego tem origem em duas influências conjuntas: “a 

frustração da pulsão, que desencadeia a agressividade, e a experiência do amor, que 

volta essa agressividade para dentro e transfere para o superego”, Freud (1930, 

p102).  

Em 1933 Freud escreve uma série de textos que foram publicados como 

Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, conferências essas que nunca foram 

proferidas, mas que o professor disse utilizar da imaginação colocando-se novamente 

em um auditório sem perder de vista o leitor. Esses trabalhos, segundo Freud, seriam 

apenas complementos e continuações de trabalhos anteriores. Na Conferência XXXI 

intitulada A dissecção da personalidade psíquica, Freud aborda pontos acerca de suas 

postulações sobre o superego que esclarecem o que havia proposto anteriormente. 

O superego se constitui quando, da organização do aparelho psíquico, uma 

parte do ego se separa dele, não estando presente desde o começo da consciência. 

Essa parte diferencial será o superego que possui certa autonomia, tem seus próprios 

objetivos e sua própria energia, sendo dessa forma independente do ego. A base para 

que isso seja possível é a identificação da criança com as figuras parentais, que é uma 

operação diferente da escolha de objeto. Exemplificando a diferença entre 

identificação e escolha de objeto Freud sugeriu como modelo o processo vivido pelo 

menino que quando se identifica com o pai seu desejo é ser como o pai, em 

contrapartida, quando o menino faz do pai objeto de sua escolha, ele quer tê-lo, 

possuí-lo. Na identificação o ego da criança é modificado segundo o modelo do pai e 

no caso da escolha de objeto isso não ocorre, sendo esses dois processos 

independentes. (FREUD, 1933a). 

Utilizando a dinâmica da melancolia para asseverar a maneira como o 

superego pode tratar o ego Freud (1933a) expõe que diante de um surto melancólico o 

superego torna-se rigoroso demais, fala mal, humilha, maltrata o ego, ameaça com 

castigos, recriminando-o por atos passados. O modelo da melancolia evidencia algo 

que Freud (1930) já havia alertado anteriormente, o superego não se preocupa com a 

felicidade do ego. Com as sanções impostas pelo superego ao ego surge o sentimento 

de culpa que é a expressão de tensão entre essas duas instâncias. 
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O papel que o superego assume na vida do sujeito, inicialmente é exercido 

pelos agentes externos, ou seja, pelas figuras parentais. A influência dos pais governa 

a criança dando-lhes amor e ameaças de castigo e somente mais adiante no 

desenvolvimento, com o processo edípico, o superego toma o lugar da instância 

parental, assumindo as funções de observar, dirigir, ameaçar o ego, assim como 

faziam os pais. Após a dissolução do complexo de Édipo também ocorrem 

identificações que contribuem para a formação do caráter do sujeito, porém afetarão 

apenas o ego, sem influenciar o superego, visto que esse foi determinado pela 

identificação com as primeiras imagos paternas, Freud (1933a). 

Desta forma, o superego é considerado uma evolução da psique humana, a 

instância que vai paulatinamente internalizando a coação externa, aceitando seus 

mandamentos, fazendo com que a sujeito se torne um ser moral, social e portador da 

cultura. Ele se constitui em uma formação substitutiva dos pais que ao longo do 

desenvolvimento será levado adiante por professores, educadores, mestres e 

autoridades exercendo censura moral, e durante o percurso de seu desenvolvimento 

acolhe a voz dessas outras figuras de autoridade que são tomados como modelos 

ideais, Freud (1933a). 

Freud (1933a) por fim diferencia claramente o superego e o ideal do ego, algo 

que em seus trabalhos anteriores não havia proposto de modo tão direto, postulando o 

superego como uma instância estrutural, portador do ideal do ego, medida de 

referência para o ego, modelo ao qual esse tenta se igualar buscando atender uma 

demanda de perfeição que se torna cada vez maior, sendo que esse ideal vem da 

ideia de perfeição que a criança tem em relação a seus pais. 

Como o superego remonta às influências dos pais e educadores que na 

educação da criança seguem os preceitos de seu próprio superego, não importa como 

seu ego se arranjou com suas experiências, pois eles reproduzem o rigor e são 

exigentes na educação a partir de suas próprias identificações. Dessa forma, as 

figuras parentais bem como os mestres se esquecem de suas próprias dificuldades na 

infância, identificando-se com os próprios pais que lhes impuseram restrições. Assim, 

o superego da criança se constitui segundo o superego de seus pais tornando-se 

veículo de tradição, de valores que se propagam de geração em geração, Freud 

(1933a). 
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De sua postulação e descrição da função do superego Freud (1933a) pontua 

um alerta que nos é muito útil no campo da pedagogia, a relevância em compreender 

que no caso da delinquência, as ideologias dos homens não são fruto somente das 

atuais relações econômicas, visto que a humanidade não vive inteiramente no 

presente. O passado, a tradição prossegue vivendo nas ideologias do superego e 

somente lentamente cede às influências do presente, às novas mudanças. Isso 

significa que quando as escolas lidam com jovens delinquentes (assim como Aichhorn 

o fez) possivelmente precisem lançar um olhar para além do que está se manifestando 

naquele jovem, visto que há um registro histórico via superego. 

Entre o processo subjetivo vivido pelo sujeito e o processo cultural da 

humanidade existem similaridades. No indivíduo prevalece a meta do princípio de 

prazer que é a busca por felicidade e adaptar-se à comunidade faz parte disso, porém 

ficando em segundo plano, em contrapartida no processo cultural a meta é criar uma 

unidade com os indivíduos e a felicidade fica em segundo plano. Dessa forma a 

comunidade também forma um superego e esse superego cultural institui uma Ética 

que tenta afastar as tendências agressivas dos indivíduos, visto que há uma íntima 

relação entre agressividade, superego e cultura. (FREUD, 1930). 
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4. A EDUCAÇÃO ENTRE O IMPOSSÍVEL E O POSSÍVEL 

Neste capítulo nos dedicamos ao terceiro eixo da pesquisa com foco nos 

trabalhos de Freud que fazem referência à pedagogia, sublinhando-se um dos 

conceitos mais caros e essenciais ao trabalho psicanalítico, a transferência. Acerca 

dessa temática destacam-se os textos: A Transferência (1912), O interesse da 

Psicanálise (1913a), O método analítico de Oskar Pfister (1913b), Contribuição à 

História do movimento Psicanalítico (1914a), Sobre a psicologia do Colegial (1914b), 

Prólogo À Juventude Abandonada (1925), Conferência XXXIV – Explicações, 

aplicações e orientações (1933b).  

Partiremos do trabalho escrito por Freud, o Prólogo A Juventude Abandonada, 

abertura do livro de autoria de August Aichhorn5, onde ele declara que existem três 

profissões impossíveis: educar, curar e governar, (Freud, 1925). O psicanalista fez 

essa declaração mesmo admitindo que já se encontrasse, há muito, ocupado com a 

profissão de curar, e o fez diante de um cenário onde a psicanálise gerou interesse 

nos profissionais do campo da educação em função de todo desenvolvimento acerca 

do infantil, da criança, pois a mesma passou a ser o centro das pesquisas 

psicanalíticas, a partir da constatação que continua a viver no adulto doente, no artista 

e na pessoa que sonha.  

“De todas as aplicações da psicanálise, nenhuma gerou tanto interesse, 

despertou tantas esperanças e, em consequência, atraiu tantos colaboradores 

capazes como o seu emprego na teoria e na prática da educação de crianças”, (Freud, 

1925, p347). As descobertas psicanalíticas acerca da força e das tendências que 

levam ao desenvolvimento do homem e os percursos desse desenvolvimento 

aproximam a educação da psicanálise, em razão dos benefícios que pode advir dessa 

relação. 

Quando Freud coloca a educação entre as profissões impossíveis, ao que 

efetivamente ele estava se referindo com essa afirmação? Atualmente, é comum se 

escutar a repetição dessa frase como uma verdade proferida por Freud, porém em 

diversas situações, com o intuito de falar dos baixos resultados escolares alcançados 

ou das dificuldades relativas ao “ideário pedagógico”, como aponta Lajonquière (1998, 

p123). Importante destacar que as práticas pedagógicas contemporâneas, em 
                                                           
5 August Aichhorn, psicanalista austríaco, decidiu se dedicar ao trabalho dentro da pedagogia e aos 
problemas da delinquência infantil e juvenil. Em 1925 escreveu o livro Juventude abandonada, para o qual 
Freud escreveu o prefácio, Roudinesco e Plon (1997). 
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diversas situações, tem se pautado em um ideal de produzir “supostamente crianças 

felizes, criativas e sintonizadas com o futuro” (p123) à custa de adultos que se fecham 

e se demitem da função de presentificar o ato educativo, ato esse que produz uma 

diferença entre ele e a criança e faz com isso emergir a castração. 

Freud (1925) assinalou a diferença entre pedagogia e psicanálise, de modo 

que as duas abordagens não devem ser confundidas e que o trabalho da educação 

não pode ser substituído pelo da psicanálise (e vice versa), visto que cada um dos 

campos possui a sua especificidade. Esse posicionamento de Freud se deu após um 

período no qual havia se mostrado otimista quanto à educação ser profilática em 

relação à neurose, apontando para isso em alguns de seus escritos (1910, 1913a, 

1913b, 1914a) nos quais encontram-se referências acerca do encontro entre 

psicanálise e o campo da educação. 

Em trabalhos como: O interesse da Psicanálise (1913a), O método analítico de 

Oskar Pfister (1913b), Contribuição à História do movimento Psicanalítico (1914a), 

Freud aborda a aplicação da psicanálise a outros campos do saber, traçando duas 

possíveis direções: a aplicação da psicanálise no tratamento de pacientes neuróticos e 

a aplicação dos conceitos psicanalíticos a outros campos de atuação. Essa questão 

aparece na obra freudiana sem contudo haver uma orientação que privilegie apenas 

uma das alternativas, sendo inclusive alvo de discussão entre seus estudiosos até os 

dias atuais. 

Direcionando-se a um público de estudiosos de outras ciências, que não 

fossem psiquiatras (eram esses profissionais que se ocupavam da psicanálise naquele 

momento), Freud em O interesse da Psicanálise (1913a), se ocupa em demonstrar 

conexões possíveis entre essas outras áreas do conhecimento e a psicanálise, visto 

que as mesmas também podem estabelecer relações com a patologia da vida 

psíquica. Nesta abordagem o caminho seguido por Freud segue pela possibilidade de 

aplicação dos conceitos psicanalíticos a outros campos do saber.  

Dentre as áreas com as quais a psicanálise pode estabelecer relação 

destacam-se ciências como as da linguagem, a filosofia, a biologia e a pedagogia, 

dentre outras. No tocante a pedagogia, para Freud (1913a) era evidente o interesse 

dos profissionais dessa área pela psicanálise em função das revelações psicanalíticas 

acerca das fases do desenvolvimento infantil, acesso aos desejos e aos pensamentos 
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da criança, bem como da compreensão da sexualidade infantil em suas manifestações 

físicas e psíquicas, como destaca Schmidt (2011).  

Freud (1913a) acreditava que o conhecimento dos educadores acerca das 

manifestações da sexualidade infantil poderia auxiliá-los a atuar de modo a não 

superestimar impulsos instintuais da criança ou tentar oculta-los, visto que quando o 

adulto tenta suprimir violentamente os impulsos perversos da criança isso pode 

produzir o mesmo efeito indesejável que a permissividade diante de um mau 

comportamento. Como o adulto é acometido pela amnésia que recobre suas próprias 

experiências infantis, não conta com sua lembrança consciente para poder auxiliá-lo 

no trato com os impulsos pulsionais e agressivos das crianças. 

Desde suas pesquisas acerca da sexualidade infantil, nos idos de 1905, Freud 

havia observado as tendências antissociais da criança em função da sexualidade 

perverso-polimorfa. Em 1913 chama atenção para o fato de que essas pulsões 

antissociais e perversas das crianças são ricas minas de energia, que na possibilidade 

de desviá-los de suas metas originais para outras metas mais elevadas e valiosas, 

abrem espaço a uma rica produção em função da viabilidade da sublimação. Esse 

pode ser um dos caminhos oportunizado pela educação para a pulsão, a sublimação, 

e o conhecimento do educador a esse respeito lhe permitiria ser o facilitador dessa 

transformação. 

Quando Freud (1913b) escreve o prefácio a O método psicanalítico de Oskar 

Pfister mostra-se otimista quanto ao trabalho da educação ser profilático, buscando 

evitar tanto a neurose quanto a perversão e fazendo um paralelo entre educação e 

terapia afirma que a primeira se encarrega do trabalho de cuidar para que certas 

disposições infantis não produzam nada indesejado para o indivíduo ou para a 

sociedade, enquanto que a segunda deve trabalhar quando essas disposições já se 

manifestaram e produzem sintomas patológicos. 

Primando por um trabalho profilático o educador teria a seu favor a 

psicanálise, podendo, a partir de seu conhecimento, utilizá-la antes que as inclinações 

infantis que possam ter um desenlace desfavorável apareçam. Além disso, Freud 

(1913b) chama atenção do educador para a responsabilidade que ele possui em seu 

trabalho com os indivíduos em formação, pois o material infantil é mais sensível à 

impressão, plástico, suscetível à influência, devendo o educador cuidar para não impor 

os seus próprios ideais. No momento dessa sugestão Freud ainda não se encontrava 
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de posse dos conceitos de pulsão de morte e superego nem tampouco da tese do mal-

estar, que alguns anos depois vêm a modificar a compreensão da possibilidade de que 

a educação possa trabalhar preventivamente em relação ao adoecimento neurótico e 

que o educador tenha um total controle quanto a não impor seus ideais à criança, visto 

que isso pode ocorrer de modo inconsciente. 

A mudança de posicionamento de Freud ocorre a partir do momento em que 

postula que o aparelho psíquico se compõe de pulsões de vida e pulsão de morte 

(1920) e na sequência (1930) postula o mal-estar como algo inerente à condição 

humana, marcando a existência de algo irreconciliável no psiquismo. Entretanto 

ressaltamos a pontuação de Lajonquière (2006) quanto ao fato de mal-estar e 

sofrimento não se tratarem de sinônimos, visto que o mal-estar é inevitável, mas isso 

não significa relegar à espécie humana ao eterno sofrimento. 

Embora Freud (1913a) tenha esclarecido acerca da viabilidade do uso dos 

conceitos psicanalíticos a outros campos do saber ele também destaca a via de um 

“educador psicanaliticamente instruído”, ou seja, o educador que ao vivenciar seu 

processo de análise pessoal consegue compreender as vivências infantis a partir de 

sua própria experiência. Aquilo que se aprende com a teoria seria insuficiente para 

trazer uma convicção sobre os conteúdos da sexualidade infantil diferentemente de 

poder vivenciar a experiência em análise, Freud (1925). 

Na Conferência XXXIV intitulada Explicações, aplicações e orientações de 

1933, Freud reafirma que a única preparação adequada para o educador poder 

realizar o seu trabalho com a criança, que se encontra em desenvolvimento com a 

efervescência das pulsões, seria ele próprio ser analisado, experimentando a análise 

em si mesmo. Neste período a psicanálise já se ocupava do trabalho psicanalítico com 

crianças, com avanços significativos neste campo. 

Embora Freud (1905b) tenha chegado a mencionar que o trabalho da 

psicanálise seria de uma pós-educação, em função dos danos causados pela cultura e 

pela educação na vida sexual dos neuróticos e também tenha mencionado que a 

experiência pessoal de análise poderia auxiliar o educador a trabalhar com a criança 

(Freud, 1933), em nenhum momento assume uma posição de prescrever análise para 

todas as pessoas ou sugere a psicanálise como uma visão de mundo. 
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Acerca da visão de mundo, Freud (1933c) propõe uma definição para elucidar 

qual a posição da psicanálise: 

“entendo que a 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 seu lugar definido. É fácil compreender que a posse de uma visão 
de mundo se inclui entre os desejos ideais de um ser humano. Acreditando numa 
visão de mundo, podemos nos sentir seguros na vida, saber a que devemos 
aspirar e como alocar da maneira mais apropriada os nossos afetos e interesses” 
(Freud, 1933c, p322). 

 

A partir de sua exposição acerca da visão de mundo Freud (1933) se 

posiciona afirmando que a psicanálise não é capaz de criar uma visão de mundo que 

lhe seja própria, pois sendo parte da ciência pode se filiar à visão de mundo científica, 

embora essa também seja incompleta, não contemplando tudo e não reivindicando ser 

totalmente coesa (Freud, 1933c, p354). A psicanálise é incompleta e não tem a 

pretensão de ser um todo que responde a todas as questões. 

Evidenciando assim as limitações da própria psicanálise Freud (1925) enuncia 

as limitações na utilização dos conceitos psicanalíticos pelo campo da educação, 

destacando que as possibilidades de influência da psicanálise dependem do que ele 

chamou de situação analítica, ou seja, o dispositivo analítico, onde aparecem algumas 

estruturas psíquicas específicas, bem como uma relação específica com o analista, o 

mecanismo da transferência. Com isso compreendemos que Freud aponta para a 

presença do inconsciente no processo de transmissão entre um sujeito e outro. 

Desta forma podemos observar um Freud, antes de 1920, se posicionando 

positivamente quanto à educação trabalhar preventivamente em relação à neurose e 

em 1925 um Freud que coloca o educar como uma das profissões impossíveis. A 

partir disso, juntamente com Lajonquière (1995), destacamos os posicionamentos de 

Catherine Millot em Freud antipedagogo (1987/2001) e Mireille Cifali em Freud 

pedagogo? (1982), duas autoras que se dedicaram a pesquisar uma possível conexão 

entre a psicanálise e a educação, embebidas pela teoria lacaniana, possuem 

concordâncias até certo ponto no que tange à conexão ao tema, porém se distanciam 

em um aspecto de suas análises. 

Millot (1987/2001), com sua leitura de Freud pautada, principalmente, na 

impossibilidade do ato de educar apontada por ele, se posiciona quanto à 

impossibilidade de prevenir a neurose bem como quanto à impossibilidade de cura do 
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mal-estar na educação como questões de ordem estrutural, que reduzem à 

aplicabilidade da psicanálise à educação ao fato de que o educador deve colocar 

limites à sua ação, sabendo que seu ato não pertence a nenhuma ciência, mas sim à 

arte. Desta forma, num primeiro momento é possível concluir que o caminho de Millot 

segue por uma recusa quanto à conexão entre psicanálise e educação, Lajonquière, 

1995; Anacleto, 2016. “Em matéria de profilaxia das neuroses, só a cura psicanalítica é 

eficaz. A psicanálise não pode interessar à educação salvo no próprio campo da 

psicanálise, isto é, pela psicanálise do educador e a da criança.”, Millot (1987/2001, 

p157). 

Em contrapartida, Cifali apud Lajonquière (1995) que também concorda com 

Millot quanto à psicanálise não ser conclusiva com relação à educação, segue numa 

outra direção, ou seja, o fato de não haver uma conclusão é justamente o que não 

impossibilita um trabalho de conexão entre os dois campos, Lajonquière (1995). É a 

partir deste ponto que alguns autores apostam no trabalho de articulação entre 

psicanálise e educação, Anacleto (2016). Assim sendo, Lajonquière (1995) aponta que 

a análise de cada uma das autoras (Millot e Cifali) parte de hipóteses diferentes da 

obra freudiana, chegando a conclusões também diferentes quanto à mesma temática, 

ou seja, educar possui seu caráter de impossibilidade, mas não exclui a conexão 

possível entre psicanálise e educação. 

Diante da impossibilidade e também da possibilidade do ato de educar, como 

nos aponta Hohendorff (1995, p55): “no ato educativo, além da transmissão de 

conhecimentos metodologicamente estabelecidos e executados, ocorre uma 

transmissão, que escapa ao controle e alcance tanto do professor como do aluno, pois 

atinge e inclui o sujeito do inconsciente”. Isso faz com que o processo de 

aprendizagem seja uma experiência singular, sendo acessível apenas pelos efeitos 

que produz no sujeito a posteriori. O inconsciente sempre está presente, produz seus 

efeitos e faz o sujeito se haver com seus impasses. 

4.1  HÁ TRANSFERÊNCIA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO? 

A relação específica estabelecida entre analisante e analista se constitui pela 

presença do mecanismo psíquico da transferência. O termo transferência possui um 

amplo significado na cultura geral, mas se tornou muito caro à psicanálise a partir das 

postulações de Freud, que sempre apontou a presença desse mecanismo no trabalho 
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analítico e ao longo de sua trajetória aprimorou sua compreensão acerca do mesmo. 

Pode, a transferência ser transporta para o campo da aprendizagem? 

Referindo-se às transferências, Freud (1905b) nos diz: 

“são novas edições, reproduções dos impulsos e fantasias que são 
despertados e tornados conscientes à medida que a análise avança, com a 
substituição de uma pessoa anterior pela pessoa do médico...toda uma série de 
vivências psíquicas anteriores é reativada, mas não como algo passado, e sim na 
relação atual com o médico”, Freud (1905b, p312). 

 

Observando no trabalho de análise que a transferência se tornava algo 

necessário e inevitável Freud (1905b) postula que esse fenômeno destina-se a ser o 

maior obstáculo à psicanálise e ao mesmo tempo também uma poderosa aliada para 

desvendar os enigmas das patologias psíquicas, condição essencial para o 

desenvolvimento do próprio trabalho. 

Inicialmente o psicanalista havia cogitado que o tratamento analítico se daria 

através da descoberta dos conteúdos inconscientes e a pura transmissão desses ao 

paciente. À medida que a prática clínica avançava constatou que o mecanismo não 

era tão simples assim e que essa era uma visão equivocada, visto que o saber do 

analista acerca do inconsciente não se trata do mesmo saber do paciente, significando 

que o trabalho se dá no tempo do inconsciente do analisante.  

Essa constatação mostrou que comunicar os conteúdos inconscientes ao 

paciente não resolve um conflito, visto que o mesmo tem origem em uma repressão 

inconsciente. Buscando a resolução do conflito a repressão deve ser eliminada para 

que a substituição do inconsciente pelo consciente ocorra sem problemas e para 

eliminar a repressão busca-se eliminar a resistência que a sustenta e isso é possível 

pela instalação do mecanismo transferencial, Freud (1917). 

Em 1912 Freud escreve um ensaio teórico dedicado ao mecanismo da 

transferência, intitulado A dinâmica da transferência, incluindo-o em sua série de 

trabalhos sobre a técnica psicanalítica. Neste trabalho se ocupa em demonstrar como 

o fenômeno da transferência opera no tratamento psicanalítico, partindo da asserção 

de que todo ser humano, a partir de suas características inatas e de suas vivências na 

infância adquire determinado jeito de se conduzir na vida amorosa, trazendo o registro 

da repetição que pode ser desencadeada tanto pelas circunstâncias externas como 

pelos objetos amorosos. 
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Em termos dinâmicos, parte dos impulsos libidinais se desenvolve e fica a 

serviço da consciência dirigida para a realidade, enquanto que outra parte fica detida 

em seu desenvolvimento permanecendo inconsciente, separados da realidade. Na 

transferência algo dessa libido, tanto consciente quanto inconsciente, será investida na 

figura do analista e ligando-se em traços reais dessa figura, acaba transferindo 

elementos das imagos paternas, Freud (1912). Dito de outro modo, “a transferência 

pode ser entendida como reedições de vivências psíquicas que são atualizadas em 

relação à pessoa do analista”, Ribeiro (2014, p25). 

A transferência é um fenômeno que ocorre de forma inconsciente, significando 

que o sujeito não se recorda de suas vivências psíquicas passadas, daquilo que foi 

recalcado, por isso o que é repetido em transferência é vivenciado como uma 

experiência atual. Deste modo a transferência possui duas dimensões: a da repetição, 

onde são atualizadas vivências passadas que não são lembradas, mas revividas; e o 

deslocamento, onde as moções infantis são direcionadas para a figura do analista (na 

análise), Freud (1912). 

Entretanto o psicanalista postulou que a transferência não se restringe 

somente ao campo de uma análise, podendo ser despertada em outras situações da 

vida, com outras pessoas, em outros contextos, deixando uma abertura para pensar 

neste fenômeno se estendendo ao campo da educação, onde, a relação professor-

aluno também pode ser pensada permeada pela transferência. 

O filme Sociedade dos poetas mortos (1989), uma obra de ficção, nos ajuda a 

ilustrar um recorte do mecanismo da transferência. No filme o professor John Keating 

quando chega à escola Welton para dar aulas de Inglês pede a seus alunos que o 

chamem de “Ó Capitão! Meu Capitão!”. O filme está ambientado em uma escola com 

princípios rígidos, localizada nos Estados Unidos, em 1959, e o desejo do professor 

Keating é que seus alunos desenvolvam uma visão crítica, possam pensar por si 

mesmos, fazer suas próprias escolhas e para estimulá-los a aproveitar a vida utiliza-se 

da beleza da arte através da poesia. 

 A expressão (“Ó Capitão! Meu Capitão!”) que ficou tão famosa na voz do 

professor Keating é uma fala extraída do poema de Walt Whitman6 que lindamente é 

utilizado por ele como ponto de partida para passar a mensagem a seus alunos de que 

a educação é algo que faz parte do processo da vida e se confunde com a própria 

                                                           
6 Poeta Norte-Americano. 
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vida. Alguns alunos sentem-se envolvidos por esse clima estimulante constituindo 

aquela figura como fonte de inspiração, sendo que cada aluno vive isso à sua maneira, 

sendo tocado (ou não) de modos diferentes por essa experiência. Essa obra nos traz 

uma reflexão sobre a relação professor-aluno estimulando a pensar que nesta relação 

estão envolvidas muito mais coisas do que a simples transmissão de conteúdos, que 

acaba se mostrando não ser algo tão simples assim. 

O filme Sociedade dos poetas mortos também é utilizado como referência para 

Uggioni e Cipriano (2012) que propõe uma análise crítica para a desmitificação do 

professor herói, questionando tanto a visão que responsabiliza o docente por tudo que 

ocorre no ambiente escolar visto que os baixos recursos e condições de trabalho 

desfavoráveis têm contribuído para a desvalorização da educação, mas ao mesmo 

tempo reconhecendo que ele também é responsável, portanto precisa ser ativo em 

sem papel para a mudança. 

Consideramos a presença do docente, bem como dos outros atores no 

processo educativo, central visto que muitas relações transferenciais na vida de um 

sujeito podem ocorrer no espaço chamado escola que ao longo da vida vai se 

desdobrando em outros espaços como universidades, escolas de formações e cursos, 

ambientes de trabalho dentre outros. Acerca da escola, uma das instituições que se 

converte em palco para muitas vivências do sujeito, Freud (1910b) participando de um 

debate sobre o suicídio fez o seguinte comentário: 

“A escola secundária deve fazer mais do que impelir os jovens para 
o suicídio; deve lhes dar vontade de viver e lhes proporcionar apoio e esteio 
numa fase da vida em que, pelas próprias condições de seu desenvolvimento, 
veem-se obrigados a afrouxar os vínculos com a casa paterna e a família.” 

 

A observação de Freud (1910b) destaca a importância da escola se apropriar 

da realidade de que lida com pessoas ainda imaturas e que muitas dessas 

pessoas/crianças/jovens podem permanecer por mais tempo em certos 

estágios/períodos de desenvolvimento, que podem, inclusive, serem desagradáveis 

(manifestações da sexualidade e agressividade, tão comuns na infância e 

adolescência) e que seu trabalho deve estimulá-las para a vida. Aponta para a 

importância de a escola suportar que há algo no sujeito para além do aprendizado 

cognitivo e que no processo de desenvolvimento há uma singularidade, cada um leva 

um tempo diferente para se desenvolver. 
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Do que Freud postulou acerca da transferência compreendemos que como as 

vivências infantis se tornam inconscientes, quando elas são revividas pelo sujeito na 

relação transferencial, traz consigo toda uma complexidade. Primeiramente apresenta 

traços que são singulares de cada sujeito, visto que o registro das experiências se dá 

a partir da história e dos objetos internalizados por cada um. Aqui já se apresenta algo 

da impossibilidade da educação, pois a realidade psíquica de cada envolvido na 

situação é única, fazendo com que sempre ocorra uma relação assimétrica e singular, 

ou seja, o que é transmitido não é necessariamente o que é assimilado. 

Como a relação entre professor e aluno é marcada pela singularidade dos 

registros inconscientes de cada uma das partes o processo de aprendizagem também 

está permeado pelos mesmos elementos e nesse aspecto reside um desafio para a 

pedagogia, visto que o processo de aprendizagem é único para cada sujeito. Podemos 

pensar que diante de dois alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem não 

significa que se está lidando com a mesma situação, visto que a experiência vivida por 

cada personagem será singular e o aprendizado ou assimilação de conteúdos também 

possui uma relação com os objetos inconscientes do sujeito. 

No campo terapêutico o manejo da transferência é algo inerente ao trabalho e 

é algo sobre o qual o profissional não se encontra desavisado, entretanto em outros 

campos de atuação, neste caso a educação, o manejo da transferência mostra-se, 

uma tarefa ainda mais complexa. Entendemos com as postulações de Freud que a 

transferência que pode se instalar no ambiente escolar, possui limitações e diferenças 

em relação à transferência que se instala no interior de uma análise, onde as 

reedições das vivências inconscientes e o manejo disso pelo profissional ocorrem de 

forma única, sustentadas pela palavra tanto do analisante quanto do analista, na 

dinâmica estabelecida dentro do setting analítico. 

Falando de sua própria experiência com a escola, Freud em 1914, escreve o 

texto Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar para que fosse publicado no 

volume comemorativo do quinquagésimo aniversário do colégio onde estudou. Ao 

encontrar um antigo mestre, após ter vivido a escolha pela medicina e a criação da 

psicanálise, ele reflete se o que mais influenciou em suas escolhas foram o 

conhecimento das ciências ou as personalidades de seus mestres. Nesta ocasião 

Freud reconhece que a personalidade dos professores influenciou em suas escolhas 

no campo do conhecimento, mesmo que ele não se apercebesse disso, vivendo essa 
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experiência de forma oculta, visto que os caminhos das ciências passavam 

inevitavelmente pelos mestres. 

Indicia-se o fato de que no campo da educação escolar o mecanismo da 

transferência pode se direcionar para a figura do professor, visto que o mesmo, 

independentemente de sua ação pode despertar no aluno afetos que ele próprio nem 

sequer tem consciência, bem como isso pode ocorrer no professor em relação a seu 

aluno, ou seja, o fenômeno ocorre nos dois sentidos como nos aponta Ribeiro (2014). 

Assumimos uma posição com o referencial psicanalítico, assim como Hohendorff 

(1995, p56) assume de que pensar um conceito advindo da psicanálise no contexto 

escolar é possível a partir do pressuposto de que “existe uma relação entre o sujeito 

do inconsciente e o sujeito da aprendizagem. Nesta medida, o discurso que é dirigido 

ao sujeito da aprendizagem atinge também o sujeito do inconsciente”. Desta forma, 

pela via da transferência o ato educativo faz o sujeito se reposicionar em relação ao 

conhecimento. 

Acerca dos sentimentos vividos por Freud e seus colegas em relação aos seus 

mestres: 

“nós os cortejávamos ou nos distanciávamos deles, neles imaginávamos 
simpatias ou antipatias provavelmente inexistentes, estudávamos seus caracteres 
e com base neles formávamos ou deformávamos os nossos. Eles suscitavam 
nossas mais intensas revoltas e nos compeliam à mais completa submissão...no 
fundo os amávamos bastante, quando nos davam um motivo qualquer para isso” 
Freud (1914b, p420). 

 

Freud conclui que a relação que os estudantes estabeleciam com seus 

professores era de ambivalência, onde se encontram presentes sentimentos 

contraditórios, exemplificando com sua própria experiência a transferência 

estabelecida na relação professor-aluno. As atitudes emocionais vividas nestas 

relações tão importantes se estabelecem em idade precoce, pois essas figuras (os 

mestres) que são conhecidos mais tarde na cronologia da vida e que são 

apresentadas à criança pelas figuras parentais, possuem relação com as imagos 

paternas, as quais substituem a partir do Complexo de Édipo, Freud (1914b). 

Algumas posturas afetivas dos indivíduos se estabelecem nos primeiros anos 

de vida e se fundam na relação com os pais e com os irmãos, tornando-se esses os 

primeiros objetos amorosos. A partir dessas relações outras relações estabelecidas ao 

longo da vida se tornam suplentes desses objetos iniciais, ou seja, das imagos 
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paternas, assumindo uma “herança afetiva” (p.421), tornando-se “traços mnemônicos” 

(p.421) que influenciam nas futuras escolhas amorosas, Freud (1914b). 

Freud (1914b) destaca a importância da figura paterna dentre as imagos 

infantis. No primeiro momento a relação com o pai é de amor e admiração, porém num 

segundo momento o pai passa a ser percebido como aquele que perturba a vida 

instintual, convertendo-se numa relação ambivalente, onde o pai é uma figura a ser 

imitada, mas também eliminada. Na segunda metade da infância há uma mudança 

nessa relação quando o garoto se interessa por outras coisas além da própria casa e 

passa a ver que esse homem não é o ser de perfeição como outrora visto, passando a 

criticá-lo. 

Essa decepção, embora seja algo impactante para a criança também é uma 

condição essencial para se afastar da casa paterna possibilitando interesse por outras 

pessoas e outras experiências permitindo a entrada dos professores e mestres que se 

tornam pais substitutos ou sucessores dos pais, para quem os sentimentos primários 

serão direcionados, Freud (1914b). Quando o professor é colocado nesse lugar de 

substituto das figuras parentais, isso pode gerar um mal-estar na educação caso o 

professor não aceite esse lugar e acabe por despertar no aluno um sentimento de 

aversão com sua presença ou com o próprio saber, Santiago apud Ribeiro (2014). 

Com as postulações de Freud acerca da transferência no campo analítico, no 

campo da pedagogia o professor (em transferência) se torna portador de algo que é do 

aluno e passa a ser revestido de algo especial, que lhe garante um lugar onde a 

autoridade em sala de aula poderá ser exercida, bem como a partir desse lugar poderá 

ser escutado pelo aluno. Desta forma, há um indicativo de que o sucesso do processo 

pedagógico depende da transferência, Ribeiro (2014). Aqui aparece a possibilidade da 

educação que pode ser um complemento ao desejo do aluno pelo conhecimento. 

O filme Sociedade dos poetas mortos (1989) sugere e ilustra experiências 

onde se estabelece a relação transferencial entre os alunos e seu mestre (professor 

Keating), a transferência que num dado momento de seu trabalho Freud (1912) 

chamou de transferência positiva se tratando daquela transferência de sentimentos 

ternos ou amigáveis. A transferência é um mecanismo que pode ser estabelecer na 

relação professor-aluno para além da transmissão de conteúdos, visto que quando o 

professor é revestido por um sentimento especial pelo aluno isso faz com que este se 
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volte para a figura do professor permitindo que haja uma transmissão e se permitindo 

ser marcado por algo dessa transmissão, Ribeiro (2014). 

A respeito da relação transferencial entre aluno-professor Kupfer (2013) 

sublinha, que na relação pedagógica, a transferência se instala quando o desejo de 

saber do aluno se ancora em alguma característica do professor, ocasionando que a 

figura do docente seja preenchida com a fantasia do aluno. Essa relação coloca o 

professor no lugar daquele que detêm o saber, proporcionalmente parecido com o que 

acontece na relação analisante-analista, dadas as devidas diferenças. 

Conforme aponta Monteiro (2002, p14), o professor deve renunciar a essa 

posição de detentor do saber deixando-se atravessar pela castração e se “posicionar 

como um mediador entre o aluno e o conhecimento”. Assertiva essa também 

defendida por Kupfer (2013), visto que ao se colocar numa posição narcísica de 

detentor do saber, o educador acaba por inibir a criatividade do aluno. No entanto 

destacamos que em um primeiro momento o aluno precisa acreditar que o mestre 

detém o conhecimento e vai transmitir-lhe para que a relação entre os dois possa ter 

início, porém o educador deve dar espaço à criatividade do aluno. 

Renunciar à posição de detentor do saber não significa renunciar à posição de 

autoridade que é atribuída ao educador como nos aponta Monteiro (2002, p13) 

fazendo uma crítica às práticas pedagógicas onde o adulto/educador diante da criança 

tem se eximido de sua posição de transmitir à criança a diferença entre eles, 

delimitando uma posição de autoridade, e por consequência deixando de transmitir “o 

conhecimento sobre as produções culturais da humanidade e sobre os caminhos 

possíveis para se viver em sociedade”. 

 Nos dias correntes, tem sido frequente, em nome de práticas pedagógicas 

que pregam uma suposta adequação do educador em relação ao aluno, que o mesmo 

evitando ser inadequado, se destituía de sua posição de autoridade e se torne apenas 

um observador do aluno. Esse posicionamento traz como consequências que o 

discente fique à mercê de seus próprios impulsos, sem um mínimo de contenção, 

sendo que lidar com a diferença transmitida na relação professor-aluno é algo 

essencial na constituição da subjetividade, sendo uma marca inerente à vida (a 

castração), portanto uma das transmissões essenciais do ato de educar. 
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5. MOMENTO DE CONCLUIR 
 

À partir do trabalho clínico no campo da saúde mental muitas questões se 

interpuseram no tocante à nossa práxis e elegemos como questão norteadora a 

educação da perspectiva psicanalítica de Freud para pensar a prevenção. A educação 

por que é o campo no qual todos, inevitavelmente, somos inseridos ainda antes do 

nascimento. Embora o Freud não tenha se dedicado ao trabalho acerca da educação 

foi possível encontrar em sua trajetória teórica a presença do tema, visto que suas 

postulações, a partir da clínica, permitem a articulação entre psicanálise e educação, 

mesmo que em alguns momentos observamos ser um campo árido. 

Atiçada por diversos questionamentos, considerando desde pontos mais 

amplos como é o campo da saúde mental, olhando para outras concepções 

epistemológicas como a psiquiatria até chegar à especificidade das postulações de 

Freud acerca da educação e a incidência da mesma sobre o sujeito, pudemos concluir 

que o professor havia refletido acerca da educação ser preventiva quanto ao 

adoecimento neurótico, porém com a constatação da presença de mecanismos no 

aparelho psíquico como a pulsão de morte e a tese do mal-estar, a ideia da profilaxia 

pela via da educação se viu ameaçada. 

Com esse trabalho concluímos que a questão acerca da prevenção que Freud 

cogitou é diferente da nossa questão. Freud discorreu acerca da prevenção à neurose, 

sendo a neurose na psicanálise uma das estruturas, enquanto nossa questão sendo a 

de prevenir o adoecimento mental nominado pela psiquiatria, não somente parte de 

outra epistemologia como também responde a outro discurso, ou seja, aqui há uma 

disjunção de questões, embora não estivéssemos desavisados acerca disso desde o 

princípio. 

Apresentamos algumas ponderações a partir de cada capítulo, sendo que no 

segundo nos dedicamos a trabalhar as relações entre a educação e a sexualidade, 

onde se sobressaiu as postulações de Freud sobre a sexualidade infantil, o processo 

de constituição do ego e as operações de recalque e sublimação. Pudemos apreender 

a função da educação de inserir o sujeito em preceitos morais, colocando barreiras à 

sexualidade já no período da infância, com a construção do que Freud (1905a) 

chamou de diques da sexualidade. 

A incidência do discurso da educação sobre a criança auxilia no processo de 

constituição do ego, ao mesmo tempo em que o recalque se instala, sendo essa uma 

operação necessária, visto que se não houvesse um tanto de recalque as pulsões 
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ficariam desgovernadas o que inviabilizaria viver em sociedade. Por outro lado 

contamos com a presença de outro destino pulsional, a sublimação, como uma 

possibilidade de escoamento das pulsões de forma mais elaborada embora esse 

também não seja um processo tranquilo ou isento de mal-estar para o sujeito. 

Desta forma, destacamos o quanto a genialidade de Freud no tocante as 

descobertas da sexualidade humana, impuseram uma nova ordem na forma de 

concebê-la, tornando essencial a compreensão desse campo para observar a 

presença do discurso da educação. Com as postulações de Freud concluímos 

juntamente com Bernardino (2006, p20) “ele (Freud) abriu caminho para um 

entendimento do que é a construção de um ser para que se torne humano no pleno 

sentido da palavra”. 

Todas essas vivências no campo da sexualidade ocorrem conjuntamente com 

o processo de inserção na cultura, ou melhor, uma depende da outra, ocorrendo 

essencialmente dentro de uma dialética, sendo essa a temática do terceiro capítulo. 

De modo mais amplo, é essencial a presença do outro com seu discurso, para injetar 

no pequeno ser em constituição uma série de palavras, símbolos, desejo, inserindo-o 

na cultura, bem como colocando em andamento as vivências da sexualidade infantil e 

a organização do aparelho psíquico. 

Para que a vida em sociedade seja possível se faz necessário renunciar a 

uma cota das pulsões sexuais e de agressividade, como destacou Freud (1930), 

embora as pulsões, inclusive a agressividade, sejam essenciais para que a vida não 

sucumba à morte. Para tanto contamos com a presença de uma instância psíquica 

como o superego que se constitui a partir do complexo de Édipo, tornando-se o 

herdeiro do mesmo, portando da função de limites, da lei, do julgamento e também da 

crueldade. A fim de pensar em prevenção, bem como no manejo clínico destacamos a 

centralidade da compreensão do funcionamento dessa instância psíquica, visto que no 

tocante a educação sua participação ativa tanto na forma como o sujeito lida com a lei, 

bem como o que está em jogo no seu processo de aprendizagem, é de suma 

importância. 

No quarto capítulo, por sua vez, demos lugar aos trabalhos de Freud que 

versam sobre a pedagogia, embora não pudemos observar um posicionamento claro 

do autor quanto à diferenciação entre pedagogia e educação. Destacamos a 

pedagogia como sendo uma prática ou “métodos de ensino e aprendizagem que 

resultam de conhecimentos e práticas estabelecidas historicamente, que visam 

circunscrever o ato educativo ao campo da homogeneidade”, Hohendorff (1995, p.53). 
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Destacou-se ainda no quarto capítulo a paradigmática fala de Freud (1925) 

quanto a educar juntamente com tratar e governar serem profissões impossíveis. 

Justamente pela presença do mecanismo da castração a educação sempre 

apresentará resultados insatisfatórios, além do mal-estar que também se encontra 

presente no ato educativo, Kupfer (2013), emergindo a impossibilidade da educação. 

Seguindo nessa mesma linha, ressaltamos o posicionamento de Voltolini 

(2011, p10) apontando que Freud em seu percurso não discute metodologia 

pedagógica ou a “boa relação entre mestre e discípulo”, mas antes de tudo nos 

apresenta a “precariedade inevitável de todo ato educativo” a insciência contornável 

do adulto em relação à criança, a presença do campo amoroso com o mecanismo da 

transferência, tudo isso fazendo com que o percurso do sujeito nos meandros de sua 

própria educação seja de riscos. 

Entretanto a presença do mecanismo de transferência, que pode dificultar, 

mas também facilitar o interesse do aluno pelo processo de aprendizagem, visto que 

quando a mesma se instala entre aluno-professor, se coloca um campo que possibilita 

ao aluno seguir pelas vias do desenvolvimento intelectual, sendo essa uma 

possibilidade de escoamento das pulsões, ainda que dentro desse processo haja 

também mal-estar. 

Com relação à nossa questão, a partir do percurso aqui realizado, pudemos 

inferir alguns pontos. Conceituar saúde mental mostrou-se uma tarefa complexa visto 

que neste campo se interpõe saberes diferentes, mas pudemos concluir com Freud 

(1930) que sendo o mal-estar irremovível, em razão de pulsões e civilização em 

diversos momentos conflitarem, saúde mental pode ser considerada a capacidade do 

homem de amar e trabalhar. Essa proposição freudiana posiciona de outro modo os 

diagnósticos ofertados pela psiquiatria, visto que as epistemologias das duas áreas, 

psicanálise e psiquiatria, são diferentes e com essa postulação de Freud, concluímos 

que seu posicionamento sobre a saúde mental abre outro canal de pesquisa. 

No tocante a educação, pensamos que a mesma encontra-se envolvida em 

uma dualidade. Por um lado se apresenta como um espaço coletivo se constituindo 

assim em um discurso social que inevitavelmente é transmitido. Freud deixou um 

legado que nos permite, a partir da psicanálise, reivindicar um lugar tanto para discutir 

a saúde mental e como podemos atuar neste campo, como também para “discutir as 

condições de possibilidade de qualquer educação”, Voltolini (2011, p11). 

No segundo lado da dualidade, seguimos na linha de conclusão de 

Lajonquière (1995, p33) de que “educar para a realidade é sinônimo de educar para o 
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desejo”, ou seja, educar é um ato muito mais amplo do que transmitir conteúdos e 

envolve o campo simbólico, a sexualidade, o inconsciente, sendo um processo 

singular a partir dos objetos internalizados por cada sujeito participante do processo. 

Essa pesquisa destaca uma maneira de ler o percurso Freudiano que remete à 

educação e quanto à mesma ser profilática, mas para além de responder uma questão 

com as considerações aqui apresentadas, outras questões se apresentam e 

borbulham em nossas mentes, mantidas e mantendo o desejo que nos faz vislumbrar 

outros trajetos para trabalhos e para a práxis clínica. 
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