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É preciso ler isto, 

não com os olhos, 

não com a memória, 

mas com a imaginação.   

(M. de Assis) 

                                                                                                                                                                               

 

A psicanálise nos ensina que a pulsão de saber transcende a necessidade de 

investigação das crianças; ou seja, a atividade investigatória da infância não está a 

serviço das tendências de auto-conservação, sua função está arraigada no plano do 

desejo. 

Nas crianças, a necessidade de investigação surge com a sexualidade e se 

torna uma constante por volta dos 3 e 5 anos de idade, quando sua vida sexual passa 

a ser mais intensa. Suas investigações, portanto, são impulsionadas por uma energia 

fundamental para o ser humano e, por excelência, sexual que Freud (1905) define 

como “pulsão”. 

A pulsão sexual percorre caminhos pelo próprio corpo, sob a primazia de 

zonas erógenas (oral, anal e fálica), contribuindo assim para a construção do sujeito 

psíquico e de sua dimensão desejante. Porém, quando sublimada, transforma-se na 

energia que manifesta interesses pela observação e pelo desvendar, despertando na 

criança o prazer de contemplação, que tem como fonte motivadora a pulsão escópica.2 

Para Freud (1908), o desejo de saber das crianças se pauta por atos 

voluntários. É visível a ânsia de saber sobre o sexual que elas manifestam, haja vista 

sua insistência ao questionar e até mesmo ao duvidar sobre o enigma do nascimento 

e da diferença entre os sexos; o que, em última análise, remeterá à castração como 

um saber ignorado ou negado. Daí resulta um jogo de forças entre a busca de saber e 

sua negação (a ignorância) para os quais as fantasias e as teorias sexuais infantis 

tentarão dar respostas e costurar a ferida narcisista (SIQUIER, 1999, p.211); isso 

porque o desejo de saber, a curiosidade e a possibilidade de perguntar são 
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despertados na criança a partir de uma decepção narcisista, ligada à crise edípica. 

(Op. Cit. p.211). Trata-se de quando a identificação primária3 da criança com a mãe é 

superada. 

Até então, o vínculo mãe-criança, vivido como indissolúvel, determina uma 

relação dual calcada na ilusão de completude. Essa união totalizadora sob o amparo 

da perfeição e da segurança dada por aquilo que supostamente nada falta (Op. Cit., 

p.211), quando colocada em questão, rompe com esse mundo fascinante, com o idílio 

amoroso entre mãe-bebê enganosamente vivido como para sempre duradouro. A 

criança que até então acreditava ser o único objeto de desejo de sua mãe e, de forma 

narcisista, se imaginava perfeita, completa e completando, ao mesmo tempo em que 

gozando de uma satisfação permanente, passa a se inquietar ao perceber que a mãe 

deseja algo a mais, além do amor e do amparo que lhe concede. Isso faz com que a 

criança se sinta desamparada, postergada em detrimento da idealização sempre 

preponderante em torno de seu eu, muito embora sem diferenciação e muito mais no 

plano de uma relação especular do que singular. 

Essa desilusão da criança a levará a questionamentos e a se deparar com 

conflitos decorrentes de sentimentos ambivalentes de amor e ódio. As verdades, até o 

momento repassadas como valores absolutos, passam a ser questionadas e o pensar, 

de alguma forma, invade o estado de satisfação “inalterado” do eu prazer, abrindo 

novas possibilidades identificatórias na constituição de um sujeito que não seja apenas 

de prazer, mas também pensante e desejante. Portanto, a decepção narcisista ligada 

à crise edípica implicará numa ruptura com o ideal, surgindo um lugar no plano do 

pensamento para duvidar, questionar, aceitar pensamentos diferentes. Aceitar o 

singular, o diferente, é dar lugar ao incompleto e à imperfeição, que evoca a dimensão 

da castração. (SIQUIER, 1999, p.211). 

Com a castração, uma operação psíquica se realiza para dar conta da falta 

inerente ao ser humano. Diante desse atravessamento no intercurso das investigações 

na infância [...] coloca-se em conflito para a criança entre seu interesse narcísico 

(pênis) e o investimento libidinal nos objetos parentais [...] (NEME, 1999, p.44), que 

segundo Freud, vence o narcisismo enquanto investimento constitutivo do sujeito, 

atuando, por excelência, como um [...] complemento libidinal do egoísmo da pulsão de 

auto-preservação, que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda 

criatura viva. (FREUD, 1914, p.90). No entanto, com esse triunfo, ocorre que as 

catexias de objeto são abandonadas e substituídas por identificações. As tendências 

libidinais pertencentes ao complexo de Édipo são, em parte, dessexualizadas e 
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sublimadas (coisa que provavelmente acontece com toda transformação em uma 

identificação) e em parte são inibidas em seu objetivo e transformadas em impulsos de 

afeição. (FREUD, 1924, p.221). Por conseguinte, todo esse processo está a serviço de 

uma ação psíquica que, por um lado, serve para preservar o órgão genital de sua 

perda e, por outro, o paralisa transferindo sua função para outras finalidades. De 

acordo com Freud, este processo introduz o período de latência, que agora interrompe 

o desenvolvimento sexual da criança. (Op. Cit. p.221). 

Na latência, as investigações sexuais das crianças podem ser abandonadas 

ou esquecidas por efeito do recalque e, ao mesmo tempo, se deparar com 

possibilidades de transformações da função do saber, até então sexualizada. A partir 

disso, a criança passa a procurar em (...) outro lugar respostas para suas perguntas... 

A latência é um tempo de esquecimento necessário para que haja investimento num 

outro lugar, isto é, um voltar-se para a cultura que amplia para o sujeito suas 

possibilidades. É a busca do conhecimento, um segundo tempo do aprender (NEME, 

1999, p.44), que introduz a criança no campo da aprendizagem formal da leitura e 

escrita, demarcando, assim, sua entrada no processo de alfabetização propriamente 

dito. Contudo, é importante ressaltar que o recalcamento das investigações sexuais 

infantis não se opera em sua totalidade. A parte não recalcada destina-se, pois, à 

sublimação transformando-se em desejo de saber, juntamente com as pulsões de 

domínio e as pulsões de ver; ou seja, tudo o que das investigações sexuais das 

crianças não sofreu ação do recalque será convertido em desejo de saber associado 

ao dominar, o ver e o sublimar (KUPFER, 1997, p.81) que, em última análise, 

resultarão como seus derivados o prazer de pesquisar, o interesse pela observação da 

natureza, o gosto pela leitura, o prazer de viajar (ver coisas distantes e novas) etc. 

(MEZAN apud KUPFER, 1997, p.83). 

Como podemos ver, a busca do conhecimento e os determinantes psíquicos 

que conduzem alguém a se constituir como um ser desejante de saber e, portanto, 

sujeito de conhecimento, se relacionam com a descoberta de questões inerentes à 

sexualidade humana que demarcam, em primeiro lugar, preocupações com a busca 

de saber sobre a origem dos bebês e, em segundo, a diferença sexual anatômica. Daí, 

pode-se dizer que, para Freud (1905), a mola propulsora do desenvolvimento 

intelectual é sexual, isto é, [...] a matéria de que se alimenta a inteligência em seu 

trabalho investigativo é sexual (KUPFER, 1997, p.84). 

Até aqui, tentamos elucidar o que está implicado na composição do desejo de 

saber e nas influências que esse desejo pode determinar na consolidação dos 

processos de conhecer/aprender. Mas, para que uma criança possa desejar conhecer 

não basta apenas enveredar pelos caminhos das pulsões e nem tão pouco, “esperar” 



para ver acontecer o final do conflito edipiano, para que a investigação sexual possa 

cair sob efeito do recalque ou ser sublimada.  

Entretanto, não podemos deixar de considerar a dimensão intersubjetiva da 

busca insaciável pelo saber, posto que aprender não se restringe a um ato individual, 

pois, não é sozinho que se aprende. Faz-se necessário então, a presença interativa de 

um outro envolvendo uma relação, para que a criança possa dar seus “primeiros 

passos” em direção à construção de suas primeiras aprendizagens. Por conseguinte, o 

ato de aprender sempre pressupõe uma relação com outra pessoa, a que ensina, 

posto que, não há ensino sem professor (...) aprender é aprender com alguém 

(KUPFER, 1997, p.84). 

Diante do exposto, depreende-se que o percurso por meio do qual a busca de 

conhecimento engendrada pela atitude sequiosa de saber das crianças, passa pela 

manifestação da curiosidade na infância, seu desejo de conhecimento sexual e pela 

elaboração das teorias sexuais infantis até que possa se inscrever no psiquismo 

infantil como desejo de saber. 

Em seu artigo os três ensaios sobre a sexualidade humana de 1905, Freud 

faz alusão a um “instinto de saber” das crianças que se manifesta por intermédio da 

curiosidade pela busca de conhecer sobre a origem da vida (de onde vem os bebês). 

A partir daí, várias teorias são elaboradas pelas crianças como tentativas de responder 

aos enigmas de sua própria existência, da existência de pessoas outras e de objetos 

concretos. 

Ainda nos “três ensaios” de 1905, podemos perceber como as teorias infantis 

vão sendo transformadas ao longo do processo de desenvolvimento porque passa 

toda e qualquer criança. Assim, Freud nos mostra [...] como na fase oral as teorias são 

concebidas sob padrões de oralidade (engolir, vomitar). Na fase anal o padrão teórico 

modifica-se, seguindo o modelo de retenção e expulsão para, na fase fálica, se 

centralizarem nas questões das diferenças sexuais anatômicas. Dentre os temas 

pesquisados pelas crianças... Freud destacou o nascimento dos bebês, as relações 

sexuais entre pais, o papel paterno na concepção e as diferenças sexuais anatômicas 

como aqueles temas que mais mobilizam suas pesquisas. (SOUZA, 1995, p.06). 

Portanto, as teorias sexuais infantis não passam de construções de um saber que as 

crianças, desejosas de conhecimento, estabelecem como explicações sobre a origem 

humana, a diferença anatômica entre os sexos, o nascimento dos bebês etc. São pois, 

concepções apoiadas em sua própria compreensão4 sobre seu corpo, o corpo dos 
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outros e também sobre as [...] angústias que sustentam seu desenvolvimento sexual. 

(Op. Cit. p.10). 

Entretanto, Freud (1905) chama atenção para o fato de que o interesse inicial 

pelo saber e o trabalho de pesquisa das crianças não se pautam por preocupações 

genuinamente teóricas [...] e sim por interesses práticos que as atividades de pesquisa 

começam a desenvolver-se nas crianças. (Op. Cit. p.200). Significa dizer, que o ato de 

aprender implica em investimento pulsional e, antes mesmo de a criança poder investir 

essa energia no conhecimento do mundo, das artes, dos números e das letras, em 

primeiro lugar, o que ocorre são investimentos no conhecimento sobre si mesmas, a 

fim de que, num segundo momento, mais especificamente, no período de latência, a 

energia pulsional possa ser dirigida para outras finalidades, investindo então certos 

objetos, como por exemplo, o aprendizado da leitura e da escrita.  

Desse modo, é oportuno ressaltar a importância de dois fatores 

particularmente importantes para o desenvolvimento psicossexual saudável. Um deles 

pode ser considerado como intrapsíquico – o período de latência – e o outro, de 

natureza extrapsíquica, que seria o processo educativo vivenciado pela criança.5 

Segundo Pain (1985), mediante o embate entre a pulsão e a civilização, 

triunfa a civilização, na medida em que a sexualidade passa a ser objeto de 

intervenção de práticas educativas repressoras. A educação, seria então, a forma 

através da qual podemos manter a pulsão em seus trilhos aproveitando sua energia 

para desenvolver projetos culturais. A sublimação decorrente da repressão da 

sexualidade edípica, permite que toda a energia até agora dirigida, primordialmente, 

para conteúdos sexuais torne-se dessexualizada e possa ser investida em fins 

“socialmente aceitos” como a aprendizagem e o conhecimento enquanto satisfações 

substitutivas. (SOUZA, 1995, p.11). 

Revisitando alguns dos escritos freudianos tais como O Esclarecimento 

Sexual das Crianças de 1907, A Moral Sexual Civilizada de 1908 e Sobre as Teorias 

Sexuais das Crianças, também de 1908, iremos encontrar argumentos de Freud 

demarcando sua posição efusiva e contundente contra a repressão excessiva da 

sexualidade pela educação. Para ele, a atitude repressora de práticas educativas 

sobre a curiosidade infantil, acaba comprometendo a curiosidade intelectual da criança 
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e do futuro adulto, pois, essa curiosidade intelectual e o desejo de saber são derivados 

da curiosidade sexual experimentada na infância.  

A partir dessa premissa freudiana, podemos fazer a seguinte correlação: 

criança curiosa (corresponde a) → criança sequiosa de saber (que por sua vez, 

corresponderá a) → adulto questionador. A possibilidade de tal correspondência 

poderá ser aplicada, desde que as ações educativas experimentadas não exerçam 

efeitos aniquiladores sobre a curiosidade sexual “espontânea” da criança.  

Portanto, a psicanálise freudiana atribui importância fundamental ao período 

de “latência” das pulsões para o desempenho da criança frente a uma nova tarefa: a 

apropriação de conteúdos da leitura e escrita. Isso porque, ao entrar na latência, as 

crianças passam a desenvolver uma atividade mental que implica na renúncia de 

satisfações imediatas demandadas pela realidade interna ou princípio do prazer, que é 

regido pelo processo psíquico primário, para dar lugar à organização de outras formas 

de satisfação mais condizentes com as injunções da realidade externa interiorizada. 

Trabalho psíquico esse produzido pelo processo psíquico secundário do 

funcionamento mental, que se coloca a serviço do princípio de realidade. Por isso, é 

somente a partir da latência que as crianças começam, de algum modo, a operar 

certos ajustes entre a necessidade e o desejo, o imediatismo e o adiamento da 

satisfação, até porque se encontram amparadas por um superego internalizado a partir 

do apaziguamento dos sentimentos ambivalentes próprios do conflito edipiano.  

Tal elaboração é ancorada por um ego capaz de pensar, de adiar o 

cumprimento de um ato e de antecipar as condições que esse ato é possível, capaz 

também de memorizar, de avaliar o que convém e o que não convém, quanto aos 

diferentes fatores em jogo. (SOUZA, 1995, p.11).  

 

Por fim, é no período de latência das pulsões que o desejo de conhecer 

seguirá em direção ao aprendizado convencional da leitura e da escrita. Para a criança 

de 6 anos, poder alcançar o mundo letrado dos adultos, passa a ser então, um de 

seus grandes desafios cognitivos, que poderá também se constituir como a sua mais 

nova paixão: a paixão de aprender. 
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