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O presente trabalho consiste em refletir, a partir do conceito psicanalítico de pulsão de 
saber, as contribuições de Freud para o processo ensino-aprendizagem. Embora o autor 
não demonstre preocupação em relação ao ensino, ele costuma pensar nos determinantes 
psíquicos que levam um sujeito a desejar o saber. Para ele, a possibilidade de saber está 
relacionada ao grau de liberdade que o sujeito desenvolve em relação à curiosidade, 
originalmente  sexual.  Nesse  sentido,  a  criança,  a  partir  de  suas  primeiras  pesquisas 
sexuais, tendo como objetivo descobrir de onde vêm os bebês, percebe não somente a 
diferença sexual anatômica, como também intui que algo falta às mulheres e pode vir a 
faltar aos homens. Após um longo período de intensas investigações, erigem-se forças 
anímicas que limitam o livre fluxo da pulsão sexual e, com intuito de encontrar um meio 
sobre o qual dirigirá seu impulso, a criança encaminhará cada pulsão ao objeto que lhe 
dará  prazer,  podendo  desviar-se  dos  propósitos  sexuais  e  enveredar  por  caminhos 
socialmente úteis. É então que a curiosidade sexual consegue ser sublimada e se ligar à 
pulsão de saber, um dos destinos da pulsão, atuando a favor do interesse intelectual. A 
partir disso podemos refletir sobre os efeitos do processo de ensino-aprendizagem para a 
subjetividade do sujeito, posto que ele depende da razão que leva tanto professor como 
aluno, a buscar o conhecimento e inserir-se na cultura. A pesquisa teórica partirá das 
contribuições de Freud, articulando-as ao que tem sido produzido mais recentemente.
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The present work is to reflect, from the psychoanalytic concept of instinct is, Freud's 
contributions  to  the teaching-learning  process.  Although  the  author does  not  show 
concern  about the teaching, he used to believe in psychic determinants that  lead an 
individual  to want to  know. For him,  the possibility  of knowledge is related to  the 
degree of freedom that the subject develops in relation to curiosity, originally sexual. In 
this  sense,  the  child  from her  first sexual  researches,
aiming to find out where babies come from,  perceives not only the anatomical sexual 



difference,  but senses that something is missing women and may be lacking to men. 
After a long period of intensive investigations, to erect psychic forces that limit the free 
flow of sexual drive, and aiming to find a way on which drive your drive,  each drive 
will send the child to the object that will give you pleasure, and may divert themselves 
from sexual purposes and engage in socially useful ways. It is then that sexual curiosity 
can be sublimated and connect the drive to know, one of the destinations of the drive, 
acting in favor of intellectual interest. From this we can reflect on the effects of the 
teaching-learning for the subjectivity of the subject, since it depends on the reason that 
both teacher and student, to seek knowledge and be part of the culture. The theoretical 
research leave of Freud's contributions, linking them to what has been produced more 
recently.


