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RESUMO 

Este trabalho partiu de uma questão de investigação, a saber, o que autoriza uma criança 

a aprender, levantada a partir do atendimento a uma criança de 09 anos no serviço 

escola de uma universidade privada localizada em Natal, cuja queixa remetia a uma 

desordem de aprendizagem, mais especificamente, a não formalização da leitura e da 

escrita. Ao empreender um levantamento da bibliografia psicanalítica freudo-lacaniana 

sobre o aprender, encontramos o conceito de saber como fundamental para a análise 

desta questão o que nos levou a investigar a trajetória da sua construção em Freud e 

Lacan, na perspectiva de lançar luzes à sua relação com o aprender. Trata-se de uma 

pesquisa do tipo teórica com a proposta de revisitar o conceito de saber na obra de 

Freud e ensino de Lacan, na qual o caso serviu apenas como disparador da questão deste 

trabalho. Encontramos que em ambos os autores citados, o conceito de saber encontra-

se associado de forma exclusiva ao inconsciente, podendo ser articulado ao aprender 

pela via do desejo de saber. Conclui-se que a aprendizagem é um processo que implica 

o saber inconsciente. Consequentemente, as desordens de aprendizagem podem 

articular-se ao impossível em jogo no desejo de saber, ao encontrarem-se alienadas a 

significantes daquilo que opera como proibido ao saber, quando não referidas apenas ou 

também de aspectos pedagógicos e/ou escolares. Isso nos demonstra que as queixas que 

chegam à clínica podem ilustrar impasses vividos pelo falante, relacionados a questões 

subjetivas. Os desvios à possibilidade do aprender podem indicar, nesses casos, uma 

manifestação daquilo que é singular e da própria impossibilidade de generalização 

quando se trata de sujeitos. Com isso, atestamos também que as relações do sujeito com 

o saber produzem efeitos nos processos de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: aprender; pesquisa teórica; psicanálise; saber. 



 

 

ABSTRACT 

This work came from a research question, namely authorizing a child to learn, lifted 

from the care of a child of 09 years in the school service of a private university located 

in Natal, whose complaint referred to a learning disorder more specifically, not the 

formalization of reading and writing. To undertake a survey of the Lacanian 

psychoanalytic-Freudian literature on learning, we find the concept of knowledge as 

fundamental to the analysis of this issue which led us to investigate the history of its 

construction in Freud and Lacan, with a view to shed light on their relationship to learn. 

This is a theoretical type of research with the proposal to revisit the concept of 

knowledge in the work of Freud and Lacan's teaching, in which case only served as the 

trigger point of this work. We found that in both these authors, the concept of 

knowledge is associated to the unconscious exclusively and can be hinged to learn the 

way of the desire to know. It concludes that learning is a process that involves the 

unconscious knowledge. Consequently, learning disorders may be linked to the 

impossible into play in the know about the desire to find himself alienated the 

significant of what operates as forbidden to know when not referred only or also of 

teaching and / or educational aspects. This shows us that the complaints that come to the 

clinic can illustrate dilemmas experienced by the speaking, related to subjective 

questions. Deviations from the possibility of learning may indicate in these cases, a 

manifestation of what is singular and very impossibility of generalization when it comes 

to subjects. With this, also attest that the relations of the subject with knowledge effect 

in learning processes. 

 

Keywords : learning; theoretical research; psychoanalysis; know. 



 

 

INTRODUÇÃO: 

Apresentação do problema de pesquisa 

O encontro com a temática referente à aprendizagem se deu em diferentes 

momentos de minha formação e prática profissional. O primeiro momento no qual pude 

me interrogar sobre a aprendizagem foi em um estágio curricular não obrigatório 

realizado no 3º ano da Universidade, como orientadora social no Projeto Agente Jovem. 

Essa função tinha como objetivo oferecer atividades educativas aos jovens entre 15 e 17 

anos, que proporcionassem o desenvolvimento do protagonismo juvenil, o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a compreensão sobre o mundo 

contemporâneo com especial ênfase sobre os aspectos da educação. Nesse exercício, 

vivenciei alguns impasses na tentativa de garantir a aprendizagem dos alunos, na 

medida em que me deparava com a falta de interesse e dificuldade de alguns deles pela 

realização das atividades educativas propostas. Isso me levou a pensar sobre o que 

poderia garantir a aprendizagem de um aluno. 

Essa questão novamente se fez presente após realizar um atendimento em 

2012, enquanto psicóloga e docente da Universidade Potiguar – UnP, no Serviço 

Integrado de Psicologia, de um menino de 08 anos que apresentava dificuldades nos 

processos de aprendizagem da leitura e da escrita. Esse caso mobilizou uma forte 

discussão em equipe sobre o encaminhamento dos atendimentos cujas queixas se 

inscreviam em torno dos problemas de aprendizagem. Ainda nessa época, me chamou 

atenção a predominância dos encaminhamentos desses casos para avaliação psicológica 

como forma de diagnosticar a presença e a causa da dificuldade em aprender. Esse 

diagnóstico era compreendido pela equipe do Serviço Integrado de Psicologia, 

composta por estagiários, psicólogos e supervisores acadêmicos, como condição 
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indispensável para a tomada de decisão sobre o encaminhamento do caso, que poderia 

seguir dois destinos: para o médico, no caso de haver comprometimento neurológico, ou 

para um acompanhamento psicológico, quando excluída a possibilidade de uma causa 

biológica. 

Implicada com a psicanálise, a questão exigia uma elucidação a partir da 

singularidade de cada caso. 

A seguir, será apresentado o fragmento do caso em questão, acompanhado no 

período de junho a novembro de 2012, com o intuito de apresentar as questões 

mobilizadoras dessa pesquisa. 

CASO CAIO 

Caio, um menino de 08 anos, chegou ao Serviço Integrado de Psicologia da 

Universidade Potiguar trazido pela mãe que veio encaminhada pela escola, sob a queixa 

de que seu filho não conseguia aprender a ler e escrever. A mãe dizia-se angustiada e 

preocupada com o fato do filho não saber ler e escrever aos 08 anos de idade. De acordo 

com a mesma, a escola se queixava de seu filho apresentar-se muito disperso em sala de 

aula, apesar de obediente e calmo. 

Na primeira entrevista, ela apresentou a suposição de que a dificuldade em 

aprender a ler e escrever de Caio matinha relação com o ocorrido de, quando pequeno, 

ele presenciar situações nas quais seu pai a espancava ao chegar em casa alcoolizado. 

Esclareceu que quando a criança presenciava o pai batendo nela, fechava os olhos e 

abaixava a cabeça. 

Após a separação dos pais, Caio passa, segundo o relato da mãe, a desenvolver 

um comportamento agressivo com sua irmã mais nova, o que a leva a temer que o seu 

filho pudesse desenvolver o mesmo comportamento violento do pai. Relata, ainda, que 
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Caio não aceitava a separação, mostrando-se revoltado e inquieto diante dessa questão, 

o que a levou a retomar a união com o pai da criança. 

Caio, por sua vez, falou sobre sua dificuldade em lidar com sua irmã. 

Queixava-se de que ela era sempre a preferida dos pais. Dizia desejar ter um bom 

relacionamento com a irmã, mas não sabia explicar porque não conseguia “falar direito 

com ela”. Nas sessões do tratamento brincava sempre com blocos de madeira. Construía 

cada membro de sua família com os blocos, deixando por último sua irmã que, por falta 

de blocos suficiente, não era inserida. 

Sobre a escola, Caio disse se sentir incomodado com o fato de não ler e 

escrever como seus colegas, e de sentir-se diferente diante da professora: “eu acho que 

ela me acha burro, assim como minha mãe”. 

Apesar de solicitada e agendada uma sessão com o pai de Caio, esse não se fez 

presente até o momento no qual os atendimentos se encerraram pela desistência da mãe 

da criança em dar continuidade ao tratamento, alegando não ter tempo para trazê-lo, em 

função do seu trabalho durante os dois períodos diurnos e de sua faculdade, cursada a 

noite.  

O fragmento do caso supracitado nos levou a pensar: o que autoriza um sujeito 

a aprender? 

A escolha dessa temática justifica-se pelo fato da aprendizagem ocupar lugar 

significativo na vida tanto de adultos como de crianças, sendo, muitas vezes, 

compreendido como uma importante indicação de saúde nas pessoas. Além disso, 

percebemos que a aprendizagem é compreendida, muitas vezes, como um meio de 

garantia de valor e lugar social. 

Observo na minha prática clínica o aumento da demanda de atendimento 
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psicológico a crianças acompanhadas de queixas referentes à aprendizagem. Algumas 

publicações nacionais sobre a caracterização da clientela atendida nos Serviços-Escolas 

de Psicologia de diversas regiões do país indicam a predominância pela procura por 

atendimento psicológico a crianças, tendo maior incidência nesse contexto as queixas 

relacionadas aos processos escolares e de aprendizagem (Ancona-Lopez, 1984; Barbosa 

& Silvares, 1994; Boarini & Borges, 1998; Campezatto & Nunes, 2007; Gatti & Beres, 

2004; Louzada, 2003; Maravieski & Serralta, 2011; Romaro & Capitão, 2003). 

Além desses estudos realizados nas Clínicas-Escolas de Psicologia, existem 

outros trabalhos que indicam a incidência da clientela infantil nos serviços de saúde 

mental na rede pública, acompanhada de queixas referentes a distúrbios de 

aprendizagem, como é o caso de Borges (1996), De Moura (2008), Graminha & Martins 

(1993,1994), Marturano, Magna & Murtha (1993) e Melo & Perfeito (2006). 

Ireland (2012), Mannoni (1964/2004) e Santiago (2005) apresentam uma 

realidade similar na clínica psicanalítica que aponta para uma frequência na procura por 

atendimento a crianças que trazem queixas representadas pela dificuldade de 

aprendizagem. Essa prevalência das queixas referentes aos aspectos de aprendizagem na 

clientela infantil dos Serviços-Escola, nos consultórios clínicos de Psicanálise e nos 

serviços de saúde mental da rede pública traz, como desdobramento, a pertinência de 

reflexões sobre esse fenômeno que vem se apresentando com certo destaque. 

Percebe-se então que as dificuldades de aprendizagem possuem uma alta 

frequência na realidade nacional que, de acordo com Pacheco (2012), indica o valor 

social que a esta ocupa na sociedade. Essa autora afirma que o lugar social dado à 

aprendizagem é tributário da construção de uma ideia contemporânea de criança, 

respaldada pelo cientificismo, como um ser em desenvolvimento e inacabado, que se 
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encontra em uma fase da vida nitidamente distinta da qual conhecemos enquanto 

adultos. Essa delimitação da infância enquanto um estágio preliminar do crescimento 

humano possibilitou à ciência tomar a criança enquanto objeto de estudo dentro de suas 

disciplinas. É nesse momento que se observa a ampliação das discussões pedagógicas a 

respeito da educação e aprendizagem infantil, sustentadas pelo discurso científico e seu 

saber sobre a criança. 

Dada a amplitude da temática levantada, fizemos, inicialmente, uma revisão da 

literatura existente sobre o assunto na biblioteca virtual de saúde de psicologia (BVS-

Psi), entre 2009 e 2013. A opção por esta base eletrônica se deu pelo fato dela possuir 

um caráter de referência, direcionando o pesquisador às principais bases de dados 

eletrônicas de cunho cientifico. Os termos utilizados na busca foram delimitados a partir 

da avaliação de sua adequação ao tema desta pesquisa. São eles: aprender, conhecer e 

saber. Tais descritores foram utilizados juntamente com o descritor “psicanálise” a fim 

de assegurar o acesso aos textos inscritos dentro da perspectiva teórica desse trabalho. A 

consulta às bases de dados foi realizada em abril de 2013. 

Em seguida foi empreendida uma leitura dos resumos dos periódicos listados 

em cada busca por descritores, avaliando sua adequação ao tema da pesquisa e 

observando a possibilidade do acesso ao texto completo. Assim, foi possível encontrar 

19 artigos de textos completos concentrados, em sua maioria, na base de dados da 

Scielo. 

Percebendo que o número de artigos encontrados nessa primeira etapa foi 

insuficiente para a construção de uma primeira revisão sobre o tema, optamos por 

empreender uma busca manual nos 46 (quarenta e seis) periódicos brasileiros que 

publicam predominantemente artigos psicanalíticos listados por Fontes (2010) e 
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avaliados em 2009 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). A escolha pela utilização da lista de periódicos apresentada por Fontes (2010) 

se deu como meio de acesso seguro às produções qualificadas da psicanálise. 

Essa busca de material bibliográfico foi empreendida em três etapas. Na 

primeira etapa foram excluídos os periódicos cujo título fazia menção direta a uma 

perspectiva psicanalítica diferente da qual se propõe trabalhar nessa pesquisa, a saber, 

freudo-lacaniana. Nesse sentido, dos 46 (quarenta e seis) periódicos listados por Fontes 

(2010) permaneceram como fonte de busca apenas 40 (quarenta), na medida em que os 

demais indicavam no próprio título uma referencia teórica diferente daquela com a qual 

pretendemos trabalhar. 

Na segunda etapa, realizou-se uma leitura dos títulos no sumário dos volumes 

publicados em cada periódico entre janeiro de 2009 e abril de 2013 a fim de identificar 

os trabalhos que abordavam o tema da revisão, mesmo que de forma secundária, e ainda 

respeitavam os seguintes critérios de inclusão: 1) apresentação de discussão na 

abordagem freudo-lacaniana; 2) publicação em português; 4) disponibilidade do acesso 

ao texto completo do artigo. Dessa forma, chegamos ao número de 38 artigos científicos 

selecionados. Não foram utilizados estudos publicados sob a forma de editoriais, 

entrevistas, notas clínicas. 

Na terceira e última etapa foram realizadas as leituras conduzidas dos artigos 

selecionados com o objetivo de classificar as informações coletadas. 

A leitura sistemática dos artigos nos remeteu reiteradamente a alguns textos 

fundamentais da obra de Freud, a saber: Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade 

(1905/1996), O esclarecimento sexual das crianças (1907/1996), Sobre as teorias 

sexuais das crianças (1908/1996) e Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua 
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infância (1910/1996), bem como a 01 dissertação O desejo de saber na adolescência 

contemporânea (Costa, 2008), 02 teses: O desejo de saber e suas vicissitudes - da 

escola à universidade: um enfoque psicanalítico (Scorsato, 2005) e O desejo de saber 

(Kupfer, 1990) e 04 livros: Freud e a Educação: o mestre do impossível (Kupfer, 2005), 

De Piaget a Freud: para uma clínica do aprender (Lajonquière, 1992/2010), Da 

fantasia de infância ao infantil na fantasia: a direção do tratamento na psicanálise com 

crianças (Pacheco, 2012), A inibição intelectual na psicanálise (Santiago, 2005). 

Trago, a seguir, uma revisão de literatura prévia e explanatória para 

contextualizar os termos gerais sobre este campo de discussão e chegar, por fim, à 

questão de pesquisa. 

 

Revisão de Literatura 

O que sei fica entre mim e eu.  

Clarice Lispector 

 

Na literatura encontramos a reflexão sobre o tema da aprendizagem no âmbito 

das discussões sobre dificuldades de aprendizagem e fracasso escolar. Um estudo 

introdutório acerca do estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar na rede 

pública de ensino fundamental apresenta a incidência da concepção psicopatologizante 

do fracasso escolar como decorrente de problemas psicomotores e inibição intelectual 

(Angelucci, Kalmus, Paparelli & Patto, 2004). 

Munimos (2007) afirma haver uma multiplicidade de recortes e discursos sobre 

o problema das aprendizagens. Como exemplo aponta a neuropsicologia e sua 

concepção de aprendizagem apoiada ao corpo biológico, tomando seus distúrbios como 
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expressão da imaturidade de certas funções cognitivas: atenção, memória, linguagem, 

habilidades lógico-matemáticas, capacidades práxicas, etc. 

Santiago (2005) cita que a primeira teorização sobre as dificuldades de 

aprendizagem, surgida no final do século XIX, advém da abordagem organicista que 

busca no sistema nervoso central a causa dos problemas de aprendizagem. Essa 

abordagem classifica os casos em dislexia e disfunção cerebral mínima. 

Outra abordagem, ainda de acordo com a autora supracitada, refere-se ao 

tratamento instrumental cognitivista, assumido pela maioria dos educadores, que busca 

uniformizar as questões da aprendizagem em quatro processos psicológicos: memória, 

percepção, linguagem e pensamento. Já a psicologia clínica, orienta-se em localizar a 

causa da dificuldade de aprendizagem nos conflitos emocionais e problemas de 

afetividade na família. Enquanto, a abordagem sociogênica considera como prevalente, 

na dificuldade de aprendizagem, o fato sociocultural. 

Miller (2012) aponta que o saber científico sobre a criança se apresenta de 

forma generalizada orientando protocolos de tratamento, prevenção e controle, com 

pretensões de tudo dizer e saber sobre ela, imbuídos da concepção naturalizante do 

desenvolvimento infantil. 

Maia (2010), por sua vez, indica que o uso do termo “problemas de 

aprendizagem” faz referencia às situações nas quais o processo de aquisição do 

conhecimento não corresponde ao esperado. Aponta que os mesmo têm sido objeto de 

estudo de diferentes campos de saber, observando-se que cada perspectiva os analise de 

um modo particular. Dentre eles a psiquiatria cujo diagnóstico se apoia na classificação 

do Manual de Diagnóstico de doenças mentais (DSM – IV) e na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID 10), 
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sendo este último uma publicação da Organização Mundial de Saúde (OMS); e a 

psicologia, cujos diagnósticos centram-se fortemente na aplicação de testes projetivos e 

psicométricos. 

Santiago (2005) afirma existir, nos diagnósticos e tratamentos das dificuldades 

de aprendizagem, uma exclusão da dimensão do ser falante, pois estas se fazem por uma 

operação que situa os fracassados em uma mera posição de objeto de conhecimento. 

Acrescenta, ainda, que essas, orientadas por certo modo de apreensão do discurso da 

ciência e o modo como a clínica tem abordado e tratado essa demanda, tem contribuído 

para o agravamento de um aspecto importante do mundo contemporâneo, a saber, a 

segregação. 

A segregação, afirma a autora mencionada acima, também se sustenta nas 

práticas diagnósticas que, por muito tempo encontrando suporte teórico na psicanálise 

para a compreensão do conflito intrapsíquico que estaria na base de uma determinada 

manifestação, orienta-se por um conceito de desenvolvimento normal tomado como 

parâmetro na avaliação das crianças que apresentam impasses na aprendizagem escolar. 

Essa operação discursiva institui uma tendência a se universalizar as respostas que cada 

criança dá no momento singular de seu ingresso no mundo da linguagem escrita, bem 

como uma generalização das ofertas terapêuticas a essas respostas diagnosticadas como 

patologias do fracasso. 

É esse aspecto da homogeneização das respostas que, de acordo com Santiago 

(2005), causa impacto na configuração atual das demandas endereçadas aos serviços de 

saúde mental. Naqueles que oferecem tratamento para crianças, o índice de demandas 

provenientes das instituições escolares nunca é inferior a 50%. 

Dessa forma, podemos pensar que os problemas de aprendizagem têm sido 
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estudados, em sua maioria, a partir de perspectivas que pensam o ser falante na sua 

relação com o conhecimento e com os processos biológicos. 

Munimos (2007), apresenta a existência de dois enquadres clínicos no 

entendimento dos distúrbios de aprendizagem sustentados por pressupostos teóricos e 

marcos referenciais diversos. O primeiro se refere ao enquadre que exclui a dimensão 

do sujeito, concebendo a aprendizagem em sua dimensão organicista e/ou social a partir 

da relação entre o indivíduo e o conhecimento, representada pelas áreas da psicologia, 

pedagogia e psiquiatria. O segundo diz respeito ao enquadre clínico, no qual se encontra 

a perspectiva dessa pesquisa, que considera a dimensão inconsciente implicada na 

aprendizagem, abrindo espaço para a escuta “do que estava excluído” (p. 58), 

representado pela psicanálise. 

Kupfer (2005) esclarece em seu livro, Freud e a Educação: o mestre do 

impossível, que apesar de não encontrarmos nos 24 volumes da Obra de Freud um texto 

que se dedique exclusivamente à abordagem do fenômeno da Educação e da 

Aprendizagem, este é um tema que jamais deixou de ser, para Freud, motivo de 

reflexão, sendo trabalhado de forma transversal em alguns dos textos de sua obra. 

Assim, aponta que Freud defende em 1905, no texto Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, a hipótese da existência de uma sexualidade infantil. Essa hipótese é 

formulada a partir das lembranças de suas pacientes histéricas sobre acontecimentos de 

cunho sexual e traumático vividos na infância, compreendidos como elementos 

desencadeadores do quadro histérico. Como consequência de sua observação e análise 

da histeria, Freud (1895/1996), no artigo Projeto de uma psicologia científica, formulou 

a hipótese de que o adoecimento era causado por um trauma de conteúdo sexual 

vivenciado na infância que fora reprimido e, assim, expulso da consciência pelo ego, 
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por lhe ser moralmente incompatível. 

Na segunda seção do artigo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, “A 

sexualidade infantil”, Freud (1905/1996) introduz a noção de infantil como algo com 

caráter permanente e determinante para o desenvolvimento posterior da vida sexual: 

“Não há como falar, portanto, em nenhum declínio real das impressões infantis, mas 

sim numa amnésia semelhante à que observamos nos neuróticos em relação às vivências 

posteriores” (p. 165). Segue esclarecendo que o recém-nascido carrega consigo moções 

sexuais e que a criança é acometida constantemente por um impulso sexual, 

denominado de pulsão sexual, o qual estará dirigido ao próprio corpo, apesar de não 

focar em um único objeto na busca de satisfação. Ele aponta, ainda, que por possuir um 

caráter maleável, proveniente da ausência de objeto e de seu caráter decomponível, a 

pulsão sexual é passível de se dirigir a outros fins que não os propriamente sexuais. 

Com isso, Elia (1995) esclarece que a introdução de uma concepção de 

sexualidade que é, por excelência, do campo pulsional movido pela marca psíquica 

deixada pela experiência de satisfação, indica a imposição da pulsão à exigência de 

trabalho ao psiquismo. Esse autor explica ainda que a pulsão se move no sentido de 

operar a satisfação vivida nessa primeira experiência que deixou um registro psíquico e 

que será continuamente reinvestido. Dessa forma, a pulsão é infinitamente relançada à 

sua busca de satisfação através de um objeto, sendo este sempre variável e, por isso, 

oposto ao padrão fixo que se observa no instinto. 

Esse movimento pulsional é, na concepção de Freud, o elemento que 

comparece no aprender. Santiago (2005) esclarece que a articulação entre a vida 

pulsional e a capacidade intelectual foi um aspecto da obra de Freud, mais 

especificamente, da teoria da sexualidade. Para ela, a introdução da dimensão pulsional 
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no processo de aquisição do conhecimento ajuda a pensar as dificuldades de 

aprendizagem a partir da clínica com o intuito de contemplar os elementos da 

subjetividade na determinação dos fenômenos sintomáticos. De acordo com a mesma, 

Freud concebe, em 1905, o trabalho intelectual como forma sublimada de se obter 

satisfação, mediante o desvio do alvo pulsional. Afirma ainda que, de acordo com Freud 

(1905/1996), a pulsão se satisfaz, sobretudo pela inclusão do sexual na atividade da 

cognição. Dessa forma, em consonância com o pensamento dessa autora, é possível 

observar um benefício pulsional na debilidade ou na inibição intelectual, advindo da 

recusa ao saber. Assim, identifica-se nesses casos um modo específico de gozo muito 

mais do que evitação ou obtusão nativa do saber. 

Almeida (1998), fazendo referência ao trabalho psíquico a ser realizado pela 

criança no processo de aquisição do conhecimento via aprendizagem escolar, realiza 

uma analogia entre a constituição do sujeito desejante e a posição da criança em 

situação de aprendizagem escolar. Ela afirma que o desejo de saber, sendo originário da 

pulsão de saber ou pulsão epistemofílica, se configura como um aspecto disparador do 

investimento da criança em um objeto de conhecimento, inscrevendo um registro 

pulsional nos percursos da aquisição do conhecimento, fazendo-o passar por 

vicissitudes, modificações e sucessivas transformações. Dessa forma, destaca que, na 

perspectiva da psicanálise, o conhecimento não é linear e escapa, frequentemente, ao 

controle volitivo e à consciência. Tais variações incluem a inibição intelectual 

neurótica, o bloqueio das capacidades cognitivas, as dificuldades de aprendizagem e o 

não-aprendizado, e ocorrem em função da posição subjetiva do sujeito diante do objeto 

de desejo ou, em outras palavras, de sua relação com a falta de objeto. Assim, para esta 

autora, a aquisição do conhecimento, sustentada pelo desejo de saber, torna-se uma das 
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significações fálicas possíveis, inscrita na ordem simbólica, dependendo da posição 

subjetiva da criança diante do desejo do Outro, representado, dentro de um processo de 

aprendizagem escolar, pela figura do professor. O desejo de saber, então, terá sempre 

que se haver com uma dívida em relação ao Outro. 

Nessa mesma direção, D’Argot (2002), ao falar sobre as formações 

inconscientes em situações de aprendizagem, refere-se ao sujeito do conhecimento 

como sujeito de desejo ao afirmar que a aprendizagem escolar é tributária do sujeito de 

desejo. Essa autora afirma que a aprendizagem escolar põe em questão a tentativa de 

explicação do posicionamento do sujeito em relação ao próprio desejo. Acrescenta, 

ainda, que o conhecimento, como uma das possibilidades de significação fálica, 

encontra-se na cadeia significante do discurso quando apresenta um traço que o vincula 

metonimicamente ao objeto originário de desejo. 

A autora supracitada reconhece, a partir da análise de um caso, a existência de 

um processo de revivescência na aprendizagem que reproduz o retorno do objeto 

perdido. “A repetição inconsciente, no sentido de experiência de suspensão e superação 

(Aufhebung), é constituinte do próprio processo de aprendizagem. Uma insistência 

repetitiva faz o sujeito reencontrar um objeto perdido, do qual restaram os significantes. 

Esses últimos vão dar forma aos objetos substitutos, entre eles o próprio processo de 

conhecimento, enquanto substituição e, ao mesmo tempo, repetição do que foi perdido” 

(p. 168).  

Além do processo de repetição, citado pela autora como uma referência 

fundamental para a análise e compreensão do processo de aprendizagem, ela acrescenta 

ainda a rememoração. Sobre este, acrescenta que Freud fez sua primeira versão em 

1896, na qual explicita que o processo de rememoração se constitui a partir da presença 
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do material em forma de traços de memória que estariam sujeitos, de tempos em 

tempos, a um rearranjo, ou melhor, a uma retranscrição, segundo novas circunstâncias. 

Portanto, a aquisição de conhecimento e a aprendizagem escolar implicam na oferta de 

vivências que rearranjariam as vivências de um passado distante. Ou seja, há uma 

insistência repetitiva que comparece na aprendizagem e faz o sujeito reencontrar 

inconscientemente um objeto perdido, do qual restaram os significantes. Esses últimos 

vão dar forma aos objetos substitutos, entre eles o próprio processo de conhecimento, 

enquanto substituição e, ao mesmo tempo, repetição do que foi perdido. A autora em 

questão termina, então, pontuando que há duas dimensões no processo de 

aprendizagem: o sujeito dividido, sujeito das formações do inconsciente, e o sujeito dos 

processos cognitivos. No sujeito do inconsciente, a aprendizagem é um processo de 

transformação por resolução ou dissolução de antigas formações em novas formações 

do inconsciente; enquanto que no sujeito dos processos cognitivos, a aprendizagem é 

um processo de construção. 

Em suas discussões sobre a aplicação da psicanálise à educação na Conferência 

XXXIV - Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise: explicações, aplicações e 

orientações (1933/1932), Freud afirma que a educação tem a função de inibir, proibir e 

suprimir os impulsos infantis. Nesse sentido, esse autor vislumbra a possibilidade de 

aplicação da psicanálise à educação pela via da oferta de conhecimentos valiosos sobre 

a sexualidade infantil que servem para pensar o método da pedagogia: quando, em que 

hora e por que meios frustrar a criança em seus impulsos (p. 147). Contudo, adverte 

sobre a impossibilidade de supressão estrita dos impulsos infantis, uma vez que a 

criança permanecerá agindo de acordo com suas exigências pulsionais. Diante disso, ele 

define como exercício da educação a transmissão de um saber do adulto a partir de sua 
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própria experiência. Para isso, sugere aos educadores e professores a realização de 

análise como meio indireto de ajudar na educação das crianças, na medida em que 

despertaria nos profissionais mencionados uma melhor compreensão das falhas 

advindas de sua própria educação. Assim, por consequência, os educadores e 

professores obteriam uma melhor compreensão desse processo na criança. Com isso 

sabemos que, por um lado, o aprender implica num processo de repressão dos impulsos 

sexuais e, por outro lado, a pulsão exige, apesar de reprimida, um trabalho que mantém 

interlocução com o aprender. Contudo, podemos nos perguntar: como se dá esse 

processo entre o aprender e a pulsão?  

Palatnik (2010), em diálogo com Freud, esclarece que a pulsão sexual no seu 

conjunto pode ser analisada num certo número de pulsões parciais, ligadas a zonas, 

fontes e metas diferentes. Um exemplo de pulsão sexual é a pulsão epistemofílica ou 

pulsão de saber que avança em direção à obtenção de um saber, fazendo uso da 

investigação intelectual como meio a isso. 

Para Freud (1905/1996), a pulsão epistemofílica é despertada pelos “problemas 

sexuais” oriundos da ameaça de nossa existência provocada pela iminência da aparição 

de um outro, no caso um irmão ou irmã, que roubará o amor dado a nós pelos nossos 

pais. Assim, as atividades da pulsão de saber ou pulsão epistemofílica, apesar de não 

estarem totalmente subordinadas à pulsão sexual, possuem uma fonte sexual e são 

impulsionadas pela energia desprendida das investigações sexuais infantis. 

De acordo com Kupfer (2005), a constatação da diferença sexual definida pela 

ausência/presença do pênis implica na inscrição de uma falta, vivida como angústia de 

castração, que põe a criança no caminho do querer saber. 

Porém, para se chegar à constatação da diferença sexual, a criança lança mão 
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de investigações sexuais, com o intuito de definir, antes de tudo, sua diferença, seu 

lugar no mundo. Ressalta-se então a filiação da curiosidade intelectual à curiosidade 

sexual. 

Como consequência desse processo ocorrerá, em determinado momento, a 

sublimação parcial da investigação sexual lançada pela criança, em pulsão de saber, 

sendo esta associada a “pulsões de domínio” e “pulsões de ver”. Para a autora, a partir 

da leitura freudiana, esses são os determinantes que levam a criança a querer saber. 

O despertar da pulsão de saber surge em consonância ao primeiro problema 

que a criança se ocupa e que possui caráter enigmático: o problema da origem dos bebês 

e de seu nascimento. Este, em primeira instância, trata-se do enigma de nossa própria 

existência, em outras palavras, do enigma da diferença sexual. Em nome desse enigma, 

surgem as teorias sexuais infantis formuladas pelas crianças que, insiste Freud 

(1905/1996), são reflexos da própria constituição sexual da criança. Entretanto, mesmo 

sendo relativa à investigação sexual e fruto da sublimação da pulsão sexual, por 

constituir uma mudança de alvo da pulsão sexual, a pulsão de saber não se encontra 

totalmente subordinada à pulsão sexual. Porém, como já afirmado anteriormente, o 

conceito de pulsão de saber não ganha tratamento aprofundado na obra de Freud, 

aparecendo poucas vezes em seus artigos (Ireland, 2012). 

Roudinesco & Plon (1998) afirmam que o conceito de sublimação refere-se ao 

processo de deslocamento da pulsão sexual para um alvo não sexual. Acrescentam, 

ainda, a contribuição desse conceito para a análise e compreensão do desenvolvimento 

da curiosidade intelectual, fundamental à aprendizagem. Pontuam que as criações 

literárias, artísticas e intelectuais são extraídas da força da pulsão sexual, pela sua 

dessexualização que possibilitava o investimento em objetos socialmente valorizados. 
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Uma característica da sublimação é seu caráter inconsciente. A este fato, soma-se a 

perspectiva de que a mesma tenha em suas origens relação com o desejo ou, mais 

especificamente, com o desejo de saber.  

Para Ferrari e Sordi (2009) a aprendizagem implica em um desdobramento 

criativo desenvolvido pela articulação entre desejo (elaboração subjetivante) e 

inteligência (elaboração objetivante), do qual culmina a formação de uma modalidade 

de aprendizagem. Nesse sentido, a relação da criança com o saber é mediada pela 

aquisição do conhecimento. Estas autoras destacam, ainda, que, para Freud, as teorias 

sexuais infantis se impõem, para a criança, como forma de dar conta da incógnita do 

desejo da mãe. Nesse sentido, é a hipótese formulada pela criança a respeito do que a 

mãe deseja dela que parece, para estas autoras, estar articulada à aprendizagem. 

A partir do contexto de explicitação introduzido no texto acima, finalizamos 

em consonância com o pensamento de Reis (2013) que esclarece que o saber para a 

psicanálise possui um estatuto de elaboração particular do sujeito e tem como espaço 

privilegiado a criança tomada com seu saber autêntico. 

Assim, propomos nesta pesquisa, pensar o aprender a partir da relação do 

sujeito com o saber inconsciente, evidenciando a necessidade de compreensão desse 

fenômeno a partir da escuta implicada na elucidação da singularidade de cada caso, 

sustentada no reconhecimento da demanda. 

 

Sobre a pesquisa e seus objetivos 

As leituras empreendidas nos revelam o conceito de saber como fundamental 

para a análise da nossa questão, o que nos leva a investigar a trajetória da sua 

construção em Freud e Lacan, na perspectiva de lançar luzes de sua relação com as 
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aprendizagens. Para tanto, propomos como objetivo geral de nossa pesquisa investigar a 

trajetória da construção do conceito de saber na obra de Freud e Lacan, com vistas a 

contribuir para a compreensão de sua relação com o aprender, ou seja, da relação do 

falante com os conhecimentos. 

 

Método 

Antes de nos determos no método que será adotado, abordaremos alguns 

pontos importantes da discussão sobre psicanálise e pesquisa. Essa escolha sustenta-se 

na compreensão de sua relevância na construção das pesquisas produzidas nas 

universidades que tem a psicanálise como tema da linha de pesquisa. 

A psicanálise surge a partir do trabalho clínico investigativo de Freud com as 

histéricas, fazendo coincidir, de acordo com Nogueira (2004), sua metodologia 

científica com a pesquisa. Seu objeto de estudo, o inconsciente, rompe com o saber 

científico vigente e subverte a ideia de que somente a partir da consciência se tem 

acesso à realidade introduzindo um furo no pensamento que imperava no mundo 

acadêmico. De acordo com o autor citado, ao propor tratar suas pacientes pela fala, 

Freud instaura uma novidade radical na cultura, um novo paradigma cultural e uma 

nova forma de refletir sobre a realidade, voltada para a investigação das leis do 

funcionamento psíquico e não mais para a investigação da essência das coisas. 

Herzog (1996) acrescenta que Freud não vacilou ao apresentar o inconsciente 

como objeto teórico da psicanálise; ao invés disso, ele buscou algo que sustentasse o 

sujeito como efeito de verdade, dando assim uma particularidade para esse conceito e, 

além disso, deslocando a verdade de um lugar real. Dessa forma, o referido autor 
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explica que, na pesquisa psicanalítica, não se trata de buscar a verdade, mas de procurar 

interrogar a causa da verdade do sujeito. 

Sobre a especificidade da pesquisa psicanalítica, Guerra (2011) afirma que o 

discurso do analista em sua articulação com o discurso da ciência traz questões 

epistemológicas intrínsecas à forma como a psicanálise se propõe a produzir saber, pois 

esse se encontra marcado pela singularidade de inserir a causa do desejo como agente na 

produção de uma verdade para o sujeito. Para esta autora, a incidência do discurso do 

analista conduz a atitude científica na pesquisa psicanalítica a uma postura de abrir o 

poder do significante, ao ponto no qual um obstáculo ao saber possa ser entrevisto, uma 

questão possa ser formulada, provocando deslocamentos nos efeitos de verdade que as 

afirmações teóricas produzem no exercício de sua mestria. “A verdade, nesse contexto, 

estaria na questão e não na resposta” (Guerra, 2011, p. 86). 

Como decorrência dessa mudança de abordagem do objeto de estudo, há uma 

modificação no lugar que a psicanálise ocupa no processo de investigação inerente à 

pesquisa científica. A psicanálise, de acordo com Rodrigues, Costa, Silva & Silva 

(2005), é um discurso que não se faz a partir de um olhar lançado de fora, porque o 

observador é o próprio fenômeno. Tal autor afirma, ainda, que nas pesquisas 

psicanalíticas deve comparecer a construção de um estilo do pesquisador que, ao se 

questionar sobre a causa do desejo e sobre a verdade instituída na teoria, produz um 

saber e um estilo voltado à clínica.  

Nas palavras de Bernardes (2010), sabemos que a teoria psicanalítica entretém 

com a prática uma relação de interdependência: a teoria decorre da experiência e, 

inversamente, a concepção teórica determina o modo como se pratica. Mas sabemos que 

a pesquisa em psicanálise também ocorre de forma indissociada entre pesquisa e prática, 
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como é o caso da experiência de ensinar, supervisionar estágios e da pesquisa em 

universidade. 

A autora esclarece que há uma dificuldade maior em definir as orientações de 

um trabalho de pesquisa psicanalítica em universidade, porque este não se orienta pelas 

exigências do discurso da ciência de reprodução experimental ou mensuração 

estatística. Adverte que o papel da investigação em psicanálise na universidade não 

pode ser definido na transposição de suas descobertas para o discurso da ciência. Pelo 

contrário, tentativas nessa linha contrariam a orientação da psicanálise que tem outras 

prioridades e preocupações epistemológicas, obedecendo a outro ordenamento 

discursivo. No entanto, um rigor é exigível na elaboração acadêmica do psicanalista. 

Localiza nessa exigência de rigor nas pesquisas psicanalíticas situadas nas 

universidades, o desafio de conjugar o rigor acadêmico com o vigor psicanalítico. Em 

outras palavras, que valorize e priorize as descobertas singulares. “Nos dias de hoje, em 

que até mesmo a descrição dos quadros clínicos parece obsoleta frente ao critério 

estatístico da incidência dos fenômenos, vale lembrar o valor metodológico do caso 

clínico em Psicanálise” (Bernardes, 2010, p. 36). 

O uso de caso clínico se encontra na tradição da psicanálise, pois Freud fazia 

uso das monografias clínicas como método apropriado para a pesquisa em psicanálise. 

No entanto, Couto (2010) afirma que apesar de encontrarmos na pesquisa em 

psicanálise metodologias de estudo teórico e estudo teórico-clínico, não podemos 

vislumbrar um consenso sobre a melhor metodologia a adotar nelas.  

Considerando que o caso clínico que dá origem ao nosso estudo não apresenta 

elementos suficientes para nos respaldar a uma construção de caso inerente a um estudo 

teórico-clínico, optamos pela pesquisa do tipo teórica, na qual o conceito de saber será 
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analisado nas obras de Freud e Lacan.  

De acordo com o pensamento de Mezêncio (2004), a pesquisa teórica, ao 

investigar o objeto de estudo, visa refazer a montagem do aparato conceitual construído. 

Para Pinto (1999), é possível orientar a pesquisa universitária colocando em causa a 

teoria até um ponto de obstáculo ou até certo ponto onde o obstáculo pode ser 

vislumbrado, bem como pensando um método coerente com o objeto em questão.  

Corroborando a ideia supracitada, Baffi (s.d.) discorre que a pesquisa teórica deve 

ser “orientada no sentido de reconstruir teorias, quadros de referência, condições 

explicativas da realidade, polêmicas e discussões pertinentes”. Esta, segundo a mesma 

autora, apesar de não ter aplicação imediata na realidade, visa criar condições para uma 

intervenção. 

Bento (2006) aponta que a pesquisa em psicanálise encontra-se relacionada a dois 

tipos de métodos: o método de pesquisa clínica e o método de pesquisa teórica. Referindo-

se à pesquisa teórica como caminho possível para a pesquisa psicanalítica na universidade, 

o referido autor aponta como proposta para esse tipo de pesquisa submeter a teoria a uma 

análise crítica, com a finalidade de verificar sua lógica interna, a coesão estrutural dos seus 

conceitos e as condições de sua possibilidade.  

Segundo Monte (2002), atualmente, a pesquisa em psicanálise na universidade 

tanto tem sido feita a partir de material teórico quanto clínico, entretanto, a pesquisa com 

material clínico tem sido menos frequente. Para esse autor, a modalidade de pesquisa 

teórica é apontada como uma tendência da pesquisa em psicanálise no contexto 

universitário. 

Pretendemos desenvolver esta pesquisa em similaridade com Costa (2013) que 

aponta a necessidade de, na proposta de leitura teórica das obras científicas, trabalhar com 
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a textualidade do texto e não com a sua reprodução. Nesse intento considera-se a 

capacidade do texto em gerar múltiplos sentidos e do seu potencial criativo e 

transformador. Dessa forma, o conceito ou teoria deve ser tomado na sua singularidade, de 

modo que o pesquisador possa retraçar sua gênese e buscar, no próprio texto, as questões 

que ele coloca, ao invés de tentar lhe impor as suas. 

Como último ponto, trazemos o pensamento de Juliboni (2008) para nos ajudar 

a descrever nossa posição sobre o caminho a ser percorrido, ou, mais precisamente, o 

método. Essa autora esclarece, a partir da leitura lacaniana, que há dois domínios de 

pesquisa: “no primeiro, procura-se o que se achou; no segundo, os achados acontecem 

no próprio movimento de sua realização” (p. 13). Nessa dissertação, assim como na tese 

de Juliboni (2008), decidimos seguir o segundo domínio que indica que o caminho é 

delimitado concomitante aos achados. Do modo como a entendemos, o método é 

definido de acordo com os achados, não sendo possível antecipá-lo aos resultados.  

Acrescentando ao posicionamento definido acima, Costa (2013) apresenta um 

apontamento de existir no pesquisador psicanalítico o movimento de apropriação ao 

longo da pesquisa que, depois de pesquisar o método freudiano, deve descobrir um 

método seu filiado a essa vertente. Nesse sentido, a pesquisa em psicanálise demanda 

um trabalho do pesquisador em direção a uma singularização. 

A primeira parte deste trabalho gira em torno da conceituação do saber na obra 

freudiana, a partir das discussões impressas nos Estudos sobre a histeria (1893/1996), Os 

três ensaios sobre a sexualidade infantil (1905/1996), O esclarecimento sexual das 

crianças (1907/1996), Sobre as teorias sexuais das crianças (1908/1996), O caso Hans 

(1909/1996) e Leonardo da Vinci e uma lembrança de infância (1910/1996). A escolha 

desses textos ocorreu a partir da utilização dos descritores, saber e conhecimento, na obra 



32 

 

eletrônica de Freud. 

No segundo capítulo, revisitamos o saber em Lacan. Para tanto, utilizamos o 

caminho indicado no Index Referenciado de Henry Krutzen (2009), no qual encontramos 

as indicações das aulas ministradas nas quais o saber é abordado. Após leitura dessas aulas, 

trabalhamos com os textos nos quais o saber é discutido em articulação ao inconsciente, a 

verdade e a sexualidade.  

A partir do contexto de explicitação da singularidade do objeto de pesquisa em 

psicanálise, é possível afirmar que o estudo em questão não nos conduzirá a conclusões 

generalizáveis, nem a verdades irrefutáveis, dado que a verdade em psicanálise é sempre 

relativa, subjetiva e não mensurável. À continuidade, analisamos os conceitos trabalhados 

na perspectiva de lançar luzes sobre o processo de aprendizagem e seus impasses, 

possibilitando, assim, um novo olhar sobre esse processo e para as formas de escuta das 

problemáticas aí envolvidas. Esperamos, com este trabalho, ter deixado contribuições ao 

estudo da psicanálise, servindo de ilustração ao conceito de saber, tomando-o como 

relevante para este campo. 
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CAPÍTULO 1 – O saber em Freud  

O problema de pesquisa levantado na introdução desse trabalho de dissertação 

surgiu, de forma mais concreta, a partir de uma experiência de atendimento clínico com um 

menino de 08 anos de idade que apresentava dificuldades quanto ao desenvolvimento da 

leitura e da escrita formal. A análise de artigos psicanalíticos de orientação freudo-

lacaniana publicados sobre o tema nos revela o conceito de saber como fundamental para 

pensarmos as dificuldades de aprendizagem na clínica psicanalítica.  

Dessa forma, pretendemos, nesse capítulo, abordar o saber em Freud, refazendo o 

caminho desse conceito na sua obra, com vistas à apresentação e análise de seu 

desenvolvimento e de sua dimensão conceitual. Pensamos, assim, apresentar contribuições 

à abordagem das dificuldades de aprendizagem na clínica de orientação psicanalítica, visto 

que, na atualidade, observa-se uma incidência relevante desse fenômeno na clínica. 

 

1.1 O saber na Histeria:  

O saber aparece inicialmente na obra de Freud no artigo Estudos sobre a Histeria 

(1893/1996). Nesse artigo, ele elabora uma série de hipóteses para os casos clínicos que 

tinham sob eixo comum o fato das histéricas não saberem ou lembrarem do que lhes 

acontecia. 

É importante lembrar que o estudo supracitado costuma ser considerado como o 

ponto de partida da psicanálise. Na nota do editor James Strachey (1893/1996), aparece a 

descrição da relação dos Estudos sobre a Histeria com o desenvolvimento subsequente da 

psicanálise. De acordo com o referido autor essa relação se deu, primeiramente, pelo fato 

de que os procedimentos técnicos descritos nos Estudos sobre a Histeria e suas 

descobertas clínicas, possibilitaram a formação de um terreno fértil para o 
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desenvolvimento da teoria publicada por Freud nos anos seguintes, e pelo fato de que os 

pontos de vista teóricos propostos nesse artigo indicaram o caminho das elaborações 

posteriores de Freud (p. 19 – 20). 

A histeria, afirmou Freud (1893/1996) no artigo A psicoterapia da Histeria, é a 

mais antiga, conhecida e marcante das neuroses. Essa extensão da histeria no tempo 

histórico também foi indicada por Kaufmann (1996) ao apresentar a história da etiologia da 

histeria entre a Antiguidade, a Idade Média, o nascimento da psiquiatria e a psicanálise. 

Ele observa que, na Antiguidade, a histeria estava associada, principalmente, a uma 

irrigação violenta do útero ocasionada por um desejo exacerbado de fazer filhos que 

provocava uma migração desse órgão deslocando-o de baixo para cima dando a sensação 

de constrição e sufocação na mulher. 

Na Idade Média, período no qual predomina o cristianismo a partir de santo 

Agostinho, a histeria passa a ser denominada como expressão de uma natureza corrompida 

por espíritos maus e demônios. Os sintomas somáticos, característicos da histeria, eram 

considerados como provas das forças do mal. Nesse período observa-se que a histeria passa 

a ser denominada de possessão diabólica (Kaufmann, 1996). 

O terceiro período da história da etiologia da neurose é caracterizado pelo 

nascimento da psiquiatria, no qual se observa um retorno à concepção encontrada na 

Antiguidade: a histeria é uma doença, dependente de causas internas e naturais. Esse 

entendimento permitiu o nascimento de uma ciência teórica e terapêutica na busca pela 

explicação da causa e do tratamento da histeria e do surgimento de três correntes de 

pensamento. A primeira delas, a corrente organicista, que julgava ser a histeria decorrente 

de um distúrbio no sistema nervoso do cérebro. Em contraposição a essa, a corrente que 

considerava como causa da histeria uma desordem das paixões, com consequências 
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somáticas, dando a ela pioneiramente um fundamento psíquico. E, finalmente, a terceira 

corrente que surgiu no século XVIII, a partir do nascimento da psiquiatria. Essa terceira 

corrente teve como principal representante o médico, cientista e professor de medicina da 

França, Jean-Martin Charcot, que alcançou sucesso no terreno da psiquiatria a partir de 

estudos empreendidos sobre as doenças do cérebro. Suas investigações o levaram a 

concluir que a hipnose era o método que permitia tratar perturbações psíquicas, dentre elas, 

a histeria. Assim, pela sugestão hipnótica, era possível desfazer o sintoma em virtude do 

que se chamava de clivagem da consciência. Contudo, ele considerava a hereditariedade 

como fator etiológico da histeria, apesar de defender que os sintomas inerentes ao quadro 

dessa doença eram disparados por eventos que ele chamou de agents provocanteurs: queda 

de escadas, palavras brutais, tapas ultrajantes, dentre outros, e a voz do hipnotizador 

(Kaufmann, 1996).  

É nesse contexto que surgem os primeiros estudos e pesquisas de Freud acerca da 

histeria, realizados juntamente com Josef Breuer (1893/1996), médico e fisiologista 

australiano que fora responsável pelo atendimento de uma paciente de 21 anos que sofria 

de histeria, Bertha Pappenheim, nomeada ficticiamente como Anna O. O volume de sua 

obra destinado a apresentar os resultados de sua pesquisa e prática clínica com a histeria, 

traz na primeira página do primeiro capítulo do Estudos sobre a histeria (1893/1996), 

intitulado Comunicação Preliminar, a afirmação de que o ponto de origem das formas e 

sintomas somáticos da histeria mantém relação com alguma experiência desprazerosa 

vivida pelo paciente, a qual este é incapaz de recordar e associar como evento 

desencadeador do fenômeno patológico. Essa experiência desprazerosa registrada como 

trauma psíquico e sua lembrança (a lembrança do trauma), mais precisamente, embora 

afastada da consciência, permanecia em ação como um corpo estranho, não se resumindo 
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apenas como um agent provocateur na liberação do sintoma, como defendia Charcot. Em 

outras palavras, Freud e Breuer (1893/1996) acreditavam que o sintoma somático presente 

na histeria ligava-se simbolicamente ao evento traumático recalcado. Essa perspectiva leva 

os autores em questão a afirmarem a seguinte frase: “Os histéricos sofrem de 

principalmente de reminiscência” (p. 43). Tal afirmativa também foi apresentada por Freud 

no artigo Cinco lições de psicanálise (1910/1996) com vistas a esclarecimento de que os 

sintomas histéricos são resíduos e símbolos mnêmicos de experiências traumáticas 

esquecidas, produzindo como consequência, a constituição de agrupamentos mentais mais 

ou menos independentes entre si, sem que um “nada saiba” do outro.  

Em outras palavras, Freud (1893/1996, 1910/1996), indicava que uma lembrança 

afastada da consciência, pelo recalque, podia exercer uma influência somática sobre um ser 

falante. Dessa maneira, as lembranças do acontecimento traumático permanecem a agir de 

forma intensa por não ter encontrado sua solução por uma resposta adaptada. Assim, sendo 

a reação ao trauma reprimida, o afeto permanece vinculado às lembranças recalcadas de 

forma que qualquer lembrança do trauma será acompanhada da tonalidade afetiva do 

início. Para o autor, as lembranças perturbadoras correspondem a traumas que não foram 

suficientemente ab-reagidos ou reproduzidos por associação não inibida que, por isso, não 

sofreram o processo normal de desgaste. 

Por fim, Freud e Breuer (1893/1996) acrescentam que a lembrança do trauma 

psíquico atuante encontra-se acessível apenas pela via da hipnose, sendo o estado hipnóide 

a base e condição da histeria. O ataque histérico indicava, assim, o momento em que a 

consciência hipnóide, nomeada pelos autores como a segunda consciência, adquiria 

domínio sobre a consciência normal. Essa segunda consciência era formada por certos 

grupos de representações que se encontravam isolados da ligação associativa com as 



37 

 

representações acessíveis da consciência normal. “Um estado de equilíbrio, por assim 

dizer, pode então ser estabelecido entre dois grupos psíquicos que se combinam na mesma 

pessoa: os ataques histéricos e a vida normal prosseguem lado a lado sem que um interfira 

no outro” (Freud & Breuer, 1893/1996, p. 51).  

Na seção II dos Estudos Sobre a histeria (1893-1895) onde os casos são 

apresentados, nomeada de Casos Clínicos, os autores apresentam uma sessão extensa com 

a apresentação dos casos clínicos atendidos por eles. Nele, iniciam fazendo considerações 

sobre as histórias de cada caso, tentando estabelecer uma articulação entre os fatos vividos, 

o trauma e os sintomas histéricos. 

É importante destacar que foi através da análise dos casos atendidos que Freud 

realizou grande avanço na teoria e ética de um novo modo de compreender e tratar as 

doenças e o sofrimento humano. 

O primeiro caso clínico abordado pelos autores foi o caso de Anna O., que 

apresentava paralisias dos membros sob a forma de contraturas, alterações da visão, 

sonambulismo, momentos de ausência da consciência e, após a morte do pai, desenvolveu 

a amnésia, não reconhecimento das pessoas próximas e inquietude diante da presença de 

alguns parentes. Nesse caso, Breuer observa uma ausência da noção de sexualidade e uma 

oscilação de estado de consciência normal para um estado de consciência “secundário”. 

No caso da senhora Emmy Von N., atendido por Freud, os sintomas somáticos (fala 

com interrupções espásticas, agitação incessante nas mãos, tiques, estalido com a boca) 

iniciaram após a morte do marido que morrera por consequência de uma grave doença. 

Nesse caso, Freud apresenta que, durante a hipnose, a paciente poderia lembrar o que lhe 

havia acontecido na última hipnose, enquanto que na vida de vigília não tinha 

conhecimento disso e conclui, mais adiante, que não podia se furtar de escutar as histórias 
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contadas por seus pacientes com todos os detalhes “até a última palavra”. 

Na discussão desse caso, Freud apresenta, ainda, a hipótese de que a causa das 

paralisias observadas nos quadros de histeria residia na inacessibilidade a novas 

associações por parte de um grande número de representações vinculadas a uma 

extremidade do corpo. Dessa forma, a representação do membro paralisado estava ligada à 

lembrança do trauma.  

O terceiro caso apresentado é o caso de Miss Lucy R. que fora encaminhada à 

Freud por um colega médico que estava tratando a rinite supurativa dessa paciente. Quando 

chega à Freud, Lucy R. já havia perdido completamente o olfato, sofria de analgesia no 

nariz e era perturbada constantemente por um cheiro de pudim queimado. Nesse caso, 

Freud não se utiliza apenas da hipnose, ele começa a pedir que a paciente se deite, feche os 

olhos e se concentre, atingindo, assim, um estado alterado de consciência em que podia 

acessar lembranças e identificar ligações que aparentemente não estavam presentes no 

estado de consciência normal. 

Nesse caso, Freud (1893/1996) se depara com o que denomina de “estado de 

espírito” no qual, ao mesmo tempo, se sabe e não se sabe de alguma coisa. Sobre esse 

“estado de espírito”, Freud acrescenta em uma nota de rodapé que “é claramente 

impossível de compreendê-lo ao menos que nós mesmos o tenhamos experimentado” (p. 

144). Explica que o que ocorre, nesses casos, é que a vivência de um fato não ajustável à 

expectativa consciente é repelida da consciência. Denomina isso de cegueira de quem vê, 

tão presente nas atitudes das mães com seus filhos. 

 Esse estado de ambivalente de saber e não saber aparece também no caso clínico 

da Srta. Elisabeth Von R., que chegou a Freud encaminhada por um médico conhecido. 

Essa paciente apresentava dores nas pernas e dificuldade de andar. Tratava-se de uma 
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somatização provocada pelo encobrimento de um afeto amoroso que a paciente sentia por 

seu cunhado e que, após a morte da sua irmã (esposa de seu cunhado), experimentara um 

sentimento de satisfação por pensar que, agora, o caminho estaria livre para a consumação 

de seu amor. Dessa forma, Freud esclarece que quando a paciente o procura, o grupo de 

representações relativas a seu amor já havia sido separado de seu conhecimento, formando 

um grupo psíquico isolado, o qual possui a característica de ser inconsciente. Na discussão 

desse caso, ele afirma haver uma ligação íntima entre a história dos sofrimentos do 

paciente e os sintomas de sua doença, apontando a diferença entre a histeria e os quadros 

de psicose. Nesse caso, fica claro que o saber que Freud pressupõe na histeria possui uma 

ambivalência circunscrita entre o saber, como tomada de consciência, de conhecer, e o 

não-saber, tomado como desconhecido e inconsciente. 

As apresentações dos casos clínicos são seguidas das Considerações Teóricas, 

escrita por Breuer (1893/1996). Nessa sessão Breuer (1893/1996) faz uma retomada de 

conceitos apresentados em Comunicação Perliminar e nos casos clínicos. Nele podemos 

destacar a afirmação de Breuer (1893/1996) de que as descobertas sobre a histeria 

possibilitaram, em primeiro lugar, que os sintomas somáticos fossem ligados às 

representações não acessíveis à consciência e, em segundo lugar, que os ataques histéricos 

são, em parte, produto de um complexo representativo inconsciente. 

Além disso, Breuer (1893/1996) afirma que, através dos estudos sobre a histeria, 

podemos reconhecer a existência da divisão da atividade psíquica, uma vez que se observa 

nos casos ilustrados a permanência de grandes complexos de representações e processos 

psíquicos inteiramente inconscientes e coexistentes à vida mental consciente. Dessa forma, 

Breuer acreditava que, nos pacientes histéricos, parte de sua atividade psíquica é 

inacessível à percepção pela autoconsciência do indivíduo desperto, e que a mente deles é 



40 

 

assim dividida: “A divisão da mente é a consumação da histeria” (p. 267). 

Em seguida, acrescenta que nos ataques histéricos a divisão da mente é manifesta, 

pois a representação do eu consciente encontra-se lado a lado com as representações 

inconscientes. Para ilustrar tal fato, cita as descobertas de Binet e Janet após conseguirem 

acessar, sob hipnose, uma parcela da atividade psíquica da qual o eu consciente nada sabe. 

Dessa forma, esse autor advoga que a histeria estava associada a essas 

representações que existem e estão atuantes abaixo do limiar da consciência. Afirma serem 

as representações inconscientes a causa dos fenômenos patológicos. “Representações tais 

como essas que, embora presentes, são inconscientes, não por causa de seu grau 

relativamente pequeno de nitidez, mas apesar de sua grande intensidade, podem ser 

descritas como representações que são ‘inadmissíveis à consciência’” (Breuer, 1893/1996, 

p. 244). Encontramos, assim, a ideia de que representações inconscientes produzem efeitos 

somáticos. 

Breuer (1893/1996) apregoa, ainda, que foi a amnésia da histérica que possibilitou 

a compreensão de que a mente manifesta do paciente não é a mente em sua totalidade. 

Tornou-se, assim, patente que o problema não era a investigação dos processos mentais 

conscientes, para a qual bastariam os métodos corriqueiros de indagação empregados na 

vida cotidiana. Para tanto, se era possível observar a existência de processos mentais 

inconscientes, tornava-se necessário pensar na construção de algum instrumento específico 

de abordagem e manejo deste, que, para Freud, nesse momento de sua obra, era a sugestão 

hipnótica, com o intuito de fazer com que o paciente produzisse material proveniente da 

região inconsciente. 

Sobre a predisposição inata ao desenvolvimento da histeria, Breuer (1893/1996) 

escreve que esta se encontra ligada a uma idiossincrasia da pessoa em questão, mas 
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defende que a sexualidade é um dos principais componentes da histeria. Afirma que a 

pulsão sexual é a fonte mais poderosa de acúmulos sistemáticos de excitação. Apesar dessa 

afirmação o valor conferido ao papel desempenhado pelos impulsos sexuais na causação da 

histeria, torna-se mais tarde a principal fonte de discordância entre este autor e Freud, para 

quem os fatores sexuais desempenhavam papel central no desenvolvimento do 

acometimento da histeria. 

Os fatores sexuais como causa determinante da histeria foram apresentados por 

Freud em A psicoterapia da Histeria. Nesse artigo, Freud (1893/1996) acrescenta, ainda, a 

ideia de que na histeria o eu do paciente está ocupado no trabalho de defesa, uma vez que 

se encontra em jogo representações de natureza aflitiva, capazes de despertar afetos de 

vergonha, de autocensura e de dor psíquica, das quais o eu do paciente teria originalmente 

impelido para fora da associação e se oporia a seu retorno à memória: “O ‘não saber’ do 

paciente histérico seria, de fato, um ‘não querer saber’ – um não querer saber que poderia, 

em maior ou menor medida, ser consciente” (Freud, 1893/1996, p. 284). 

Em outras palavras, Freud propõe que a histeria se originaria por meio de um 

recalcamento de uma ideia incompatível que despertava no eu uma motivação de defesa. 

De acordo com esse ponto de vista, a ideia recalcada, também mencionada por Freud como 

lembrança patogênica, persistiria como um traço de memória de pouca intensidade, 

enquanto que o afeto deslocado dela é destinado a uma inervação somática. Esse é o 

mecanismo de conversão presente na histeria que possibilita, entre outras coisas, que a 

lembrança não sofra o efeito de desgaste, observado comumente em lembranças comuns, 

proteção essa que acaba levando a um aumento da divisão psíquica.  

No período entre 1893 a 1899, nas Primeiras Publicações Psicanalíticas, Freud 

em Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: uma conferência, retoma todas 
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as concepções sobre a histeria tomando-a como causa da vivência de um trauma psíquico 

incompletamente ab-reagido e que, por isso, torna-se provocador de uma lembrança 

patogênica, não submetida ao processo de desgaste natural e ao esquecimento. 

Diferentemente de uma abordagem universal que compreendia a etiologia da 

neurose a partir de uma hereditariedade, Freud (1899/1996), em A hereditariedade e a 

etiologia das neuroses, afirma haver uma causa única da histeria, a saber, uma experiência 

sexual passiva vivida na infância que, na puberdade, por desenvolvimento das ações dos 

órgãos sexuais, é retomada como lembrança traumática. 

Freud (1899/1996) acrescenta, em A etiologia da Histeria, que a atribuição da 

histeria a uma cena traumática depende de sua adequação como determinante e força 

traumática e que o sintoma histérico se encontra articulado à rede de lembranças 

associadas à cena traumática que o paciente afirma nada saber. 

Percebemos, então, que o saber encontra-se nos Estudos sobre a Histeria e na 

Etilogia da Histeria, remetido a uma ambivalência entre tomar consciência e esquecer, 

aproximando-se do conhecimento e da memória. É por essa linha de pensamento que Freud 

irá apresentar o saber nos seus ensaios publicados entre 1898 a 1901, como veremos a 

seguir. 

Nas Primeiras publicações psicanalíticas, mais especificamente no artigo O 

mecanismo psíquico do esquecimento, Freud (1898/1996) aborda o papel do recalcamento 

no mecanismo do esquecimento, explicando que a facilidade com que uma impressão é 

despertada na memória depende da atitude favorável ou desfavorável de um fator psíquico 

que se nega a reproduzir ideias e/ou pensamentos que possam liberar ou levar à liberação 

de desprazer. E continua acrescentando que essa natureza tendenciosa de nosso recordar e 

esquecer é a explicação da amnésia da histérica. Por isso, é possível afirmar que as pessoas 
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histéricas “não sabem o que não querem saber” (p. 281).  

No ano seguinte, em 1899, Freud descreve, em Lembranças encobridoras, o 

mecanismo de deslocamento e substituição do conteúdo das lembranças infantis recalcadas 

por outras lembranças tomadas conscientemente como insignificantes. Aqui ele acrescenta 

que a natureza tendenciosa de nosso recordar e saber atende aos interesses do recalque. Por 

isso, é possível afirmar que há duas forças psíquicas opostas envolvidas na promoção das 

lembranças traumáticas: uma que impulsiona o movimento de liberação das lembranças e 

outra que resiste e impede a manifestação dessa última. Como resultado tem-se a produção 

de outra imagem mnêmica que se constituiu por deslocamento associativo da primeira. 

Trata-se, assim, de um deslocamento por continuidade, ou seja, de um caso de 

recalcamento acompanhado de substituição por algo próximo no espaço ou tempo. 

Seguindo o pensamento de Freud, podemos afirmar que o saber em jogo no ato de lembrar 

remete associativamente a um saber recalcado de ordem sexual e traumática. 

No capítulo III de seu ensaio Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, 

intitulado O esquecimento de nomes e sequências de palavras, Freud (1901/1996) 

apresenta uma análise psicológica sobre o esquecimento a partir do exemplo de um caso de 

um senhor, referido pelo nome de Sr. Y, que se apaixona por uma dama casada com um 

outro homem, cujo nome o Sr. Y passa a ter dificuldades de lembrar. A partir da análise 

desse caso, Freud observou a presença de uma força tendenciosa no esquecimento. Tal 

força tendenciosa foi denominada por ele como um “não querer saber” sendo este pensado 

por Freud como uma das motivações para o fenômeno do esquecimento. Em seguida, o 

autor aproxima o saber da memória de impressões e experiências, quando propõe uma 

distinção entre o esquecimento de impressões e experiências, e o esquecimento de 

intenções. “Faço uma distinção entre o esquecimento de impressões e experiências, ou 
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seja, de um saber, e o esquecimento de intenções, ou seja, da omissão de um fazer” (p. 

143). 

Mais tarde, no capítulo nomeado Deterministmo, crença no acaso e superstição – 

Alguns pontos de vista, Freud (1901/1996), abordando a superstição como um exemplo que 

comprova a presença de um conhecimento inconsciente como motivo dos acontecimentos 

psíquicos, afirma que no supersticioso observa-se a pressão exercida pela busca de uma 

compreensão dos acontecimentos que, por nada saber, é situado, por deslocamento, no 

mundo externo. “Presumo que esse desconhecimento consciente e esse saber inconsciente 

da motivação das causalidades psíquicas sejam uma das raízes psíquicas da superstição” 

(p. 254). 

Em Fragmento da análise de um caso de histeria (1905/1996), Freud analisa os 

atos sintomáticos presentes no quadro histérico, tomando o caso de Dora como ilustrativo. 

Ele afirma que os atos sintomáticos são ações das quais a consciência nada sabe ou nada 

quer saber, sendo, portanto, manifestações do inconsciente. 

Até aqui observamos que, entre 1898 a 1905, Freud abordou o saber pela via da 

ambivalência entre recordar e esquecer, sendo o não-saber aquilo que esquecemos por 

possuir um caráter sexual e, consequentemente, traumático.  

Contudo, é, ainda em 1905, no artigo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 

que Freud apresenta uma formulação conceitual do saber, tomado aqui em articulação à 

pulsão, inserindo a classificação da pulsão de saber, ou de investigar, como uma atividade 

da vida sexual da criança. 

 

1.2 O saber na teoria da sexualidade: 

Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905/1996), Freud situa o saber 
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como uma atividade pulsional e, portanto, de caráter sexual, derivada das investigações 

sobre a origem dos bebês e da pulsão escopofílica.    

Kupfer (1990) faz considerações de ordem terminológica acerca dos termos 

utilizados na obra de Freud que nos remetem à discussão em torno do saber. Esclarece que 

os termos usados em Freud são: pulsão de saber, impulso epistemofílico, desejo de saber, 

curiosidade. Essa autora adverte que as traduções portuguesas e francesas do termo 

inferem um movimento cultural de escamotear a dimensão sensual e imperativa contida no 

desejo de saber explicitada por Freud em sua escrita. Esclarece que, para Freud 

(1905/1996), apesar de não se encontrar subordinada exclusivamente à sexualidade e, por 

isso, não ser computada entre os componentes pulsionais elementares, a pulsão de saber 

possui relações significativas com a vida sexual por ser atraída e, talvez até despertada, 

pelos problemas sexuais.  

Kupfer (1990) aponta haver problemas conceituais na definição da relação entre 

pulsão de saber, pulsão e sexualidade. Para a autora, esses problemas conceituais estão 

referidos à afirmação de Freud nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de que a 

pulsão de saber não é uma pulsão parcial porque não é totalmente sexual, e a outra 

afirmação, posta em seguida pelo autor de que ela (a pulsão de saber) é atraída por 

problemas sexuais. Kupfer (1990) explica essa contradição afirmando que Freud fala em 

dois tipos de pulsão de saber: a infantil e a adulta. Inicialmente há uma pulsão que, depois, 

associa-se a um conteúdo sexual, abrindo o período da investigação sexual infantil. Em 

seguida, observa-se que parte dessa pulsão sofre a ação da sublimação e do recalque, desde 

que seja conservada sua libido. O resultado disso é a pulsão de saber do adulto. 

Quanto à atividade da pulsão de saber, Freud (1905/1996) acrescenta que esta 

corresponde a uma forma sublimada de dominação, ao mesmo tempo em que trabalha com 
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a energia escopofílica. Sobre esses dois aspectos referentes à associação da pulsão de saber 

à pulsão de domínio e à energia da pulsão de ver (pulsão escopofílica), não encontramos no 

texto dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905/1996) maiores explicações. 

Contudo, encontramos em Kupfer (1990) a afirmação que na busca do objeto de 

conhecimento achamos um tipo de relação com o objeto, marcada pela pulsão de domínio, 

contida e freada pela sublimação. Sendo esta última definida como um processo de desvio 

das forças pulsionais sexuais das metas sexuais para novas metas. Para este autor, as 

construções culturais se erigem a expensas das moções sexuais infantis que não cessa nem 

mesmo no período de latência. “Os historiadores da cultura parecem unânimes em supor 

que, mediante esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais e por sua 

orientação para novas metas, num processo que merece o nome de sublimação, adquirem-

se poderosos componentes para todas as realizações culturais” (Freud, 1905/1996, p.167). 

No que concerne à relação entre a pulsão de saber e a energia escopofílica, Kupfer 

(1990) nos indica que a pulsão de saber atua com a energia da pulsão de ver, ou seja, com 

sua libido definida como a parcela quantitativa da energia sexual. A pulsão de saber possui 

como fonte de energia a libido da pulsão de ver. 

Freud (1905/1996) se ocupa em explicar que a atividade investigatória na criança 

surge de problemas práticos sobre a origem dos bebês. O autor explica que diante do 

questionamento de onde vêm os bebês, a criança inicia um movimento de investigação e 

formulação de teorias sexuais como tentativa de explicar esse enigma. Com isso, Kupfer 

(1990) acrescenta que, para Freud, a origem da curiosidade é a curiosidade pela origem. 

A primeira das teorias sexuais formuladas pela criança deriva do desconhecimento 

da diferença entre os sexos. Consiste em atribuir a todos os seres humanos uma mesma 

genitália, a saber, a masculina. Freud pontua que, com isso, observa-se frequentemente a 
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relutância da criança em abrir mão dessa teoria, que será abandonada após “sérias lutas 

internas”, que culminarão na composição do complexo de castração. Por esta razão, Kupfer 

(1990) acrescenta que manter as teorias sexuais tem o sentido de recusa diante da 

castração. 

Outra questão que se faz presente no trabalho de investigação da criança, de 

acordo com o artigo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud (1905/1996), 

refere-se à explicação de como ocorre o ato sexual entre adultos, em que consiste ser 

casado e/ou em que consiste a relação sexual. Como resposta a isso, elas costumam buscar 

a solução em alguma atividade ligada às funções de micção ou defecação. 

Nesse texto freudiano encontramos, ainda, a concepção de que as teorias sexuais 

infantis são reflexos da própria constituição sexual da criança e que, apesar de não 

culminarem na apreensão da realidade, testemunham uma compreensão dos processos 

sexuais, maior do que os adultos costumam pensar. Contudo, por não possuir a maturidade 

para compreender o papel do sêmen e a existência do orifício sexual feminino, as teorias 

sexuais levantadas na investigação empreendida pelas crianças fracassam. Apesar disso, a 

investigação sexual empreendida nos primeiros anos de vida é “um primeiro passo para a 

orientação autônoma no mundo e estabelece um intenso alheamento da criança frente às 

pessoas de seu meio que antes gozavam de sua total confiança” (p. 186). 

Na carta aberta a Dr. Fürst apresentada no artigo de título O esclarecimento sexual 

das crianças, Freud (1907/1996), interrogado sobre a idade e o modo como se deve 

introduzir o esclarecimento sexual às crianças, reafirma o interesse intelectual da criança 

pelos enigmas do sexo e a busca de saber em torno da diferença genital e da origem dos 

bebês, respectivamente. Nesse texto, Freud recomenda uma prática educativa de total 

abertura dos fatos sexuais indagados pelas crianças aos adultos, por acreditar que essa 
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postura levaria a um efeito profilático da neurose. No entanto, essa questão é revisada no 

seu texto chamado Análise terminável e interminável (1937/1996). Nele o autor 

desconstrói a ideia de que o esclarecimento sexual serviria como medida de prevenção da 

neurose e acrescenta a inocuidade das explicações dos fatos sexuais ofertados pelos adultos 

à criança. Discorrendo sobre essa ideia freudiana, Kupfer (1990) comenta que a criança 

sempre irá se opor às explicações das questões sexuais ofertadas pelos adultos, 

independente de serem explicações verdadeiras dos fatos, pois a verdade a que resistem é a 

da realidade da castração que está no bojo dos fatos sexuais. 

As teorias sexuais empreendidas pela criança no processo de investigação, 

também foi assunto do artigo intitulado Sobre as teorias sexuais das crianças de 

1908/1996, no qual Freud apresenta de forma detalhada o aparecimento da curiosidade e 

do interesse sexual da criança. Nele Freud (1908/1996) inicia indicando a dificuldade de 

determinar que suas observações acerca das teorias sexuais elaboradas pelas crianças sejam 

passíveis de serem submetidas a uma generalização. E segue advertindo que as pressões da 

educação e a intensidade da pulsão sexual influenciam, sem dúvida, o momento do 

surgimento do interesse sexual da criança. O referido autor localiza como ponto de partida 

das pesquisas sexuais infantis, a chegada de um novo bebê, seja em sua própria família ou 

em outros lares, que traz com ele a ameaça de perda de atenção e carinho dos pais e que, 

por sua vez, desperta emoções e aguçam sua capacidade de pensar. “Sob a instigação 

desses sentimentos e preocupações, a criança começa a refletir sobre o primeiro grande 

problema da vida e pergunta a si mesma: ‘De onde vêm os bebês?’” (p. 193). Essa pergunta 

é compreendida por Freud como produto de uma exigência vital.  

Observa-se que a criança recorre, frequentemente, aos pais ou aos que cuidam 

dela, exigindo respostas àqueles que representam para ela fonte de conhecimento. Decorre 
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daí o primeiro conflito psíquico vivenciado pela criança ao se deparar com a insuficiência 

das respostas ofertadas pelos adultos aos seus questionamentos. Desse conflito psíquico 

resulta uma dissociação psíquica compreendida como o complexo nuclear da neurose que 

consiste no domínio das concepções consideradas boas, tornadas conscientes, e da 

repressão das ideias que possuem um caráter de ameaça tornadas inconscientes. Nas 

palavras de Kupfer (1990), essa primeira ocasião de instalação de um conflito psíquico 

resulta numa primeira clivagem psíquica. 

Essa condição de insatisfação em relação às explicações ofertadas pelos adultos 

sobre o feito sexual e a pulsão sexual atuante no organismo infantil, conduz a criança a 

um movimento de busca independente que passa a operar como um impulso interno à 

pesquisa. Daí decorre a construção das teorias sexuais infantis. A primeira das teorias 

deriva do desconhecimento das diferenças entre os sexos à qual Freud já havia se 

referido em 1905/1996, que acaba malogrando pelo fato da criança não ter a concepção 

do órgão genital feminino. A segunda teoria sexual que a criança lança mão é a que leva 

a crer que o bebê sai da barriga da mãe pela passagem anal, nomeada por Freud de 

teoria cloacal. Para este autor, a teoria cloacal, quando preservada na consciência nos 

anos posteriores à infância, fica associada a explicação da origem dos bebês pela via da 

ingestão de um alimento. Já a terceira teoria nasce como consequência da experiência de 

testemunho acidental da relação sexual entre os pais, levando a criança a concluir que o 

ato sexual se desenvolve como uma imposição violenta do mais forte ao mais fraco, 

denominada de concepção sádica do coito. A percepção do amor como um ato de 

violência indica, para Freud, um retorno ao impulso para um comportamento cruel que 

fora associado às excitações do órgão sexual no momento em que a criança principiou a 

refletir sobre a origem dos bebês. Além disso, acrescenta a possibilidade do impulso 
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sádico prematuro estar associado, também, às lembranças obscuras das relações sexuais 

dos pais obtida pela criança em seus primeiros anos, no momento em que compartilhava 

do quarto dos pais, e cujo material não fora utilizado na época. 

Por fim, Freud (1908/1996) apresenta o interesse da criança pela questão da 

natureza e do conteúdo do casamento. O referido autor observa que as crianças 

produzem percepções sobre o casamento sustentadas na observação fortuita de seus pais 

e na crença de que o casamento produz um prazer que, para as crianças, encontra-se 

relacionada à ausência de pudor. Dessa forma, Freud apresenta algumas teorias lançadas 

pelas crianças sobre o significado do casamento. São elas: os casados urinam um em 

frente do outro, o homem urina no urinol da mulher, os casados mostram seus traseiros 

um ao outro, sem sentir vergonha; ou ainda, como ouviu de uma menina de 14 

(quatorze) anos de idade, o casamento consiste na mistura de sangue. As teorias a 

respeito do casamento são para Freud, nesse momento de sua obra, as mais importantes 

das teorias sexuais típicas concebidas pela criança nos primeiros anos da infância, sob a 

única influência dos componentes da pulsão sexual. 

As teorias infantis a respeito do casamento, retidas com frequência pela 

memória consciente, têm grande significação na sintomatologia de 

doenças neuróticas posteriores. A princípio elas são expressas pelos 

jogos infantis nos quais a criança faz com uma outra aquilo que a seu ver 

constitui o casamento; mais tarde, o desejo de ser casado pode expressar-

se de uma forma infantil e aparecer numa fobia, à primeira vista 

inexplicável, ou em algum sintoma correlato. Estas parecem ser as mais 

importantes das teorias sexuais típicas concebidas espontaneamente pela 

criança nos primeiros anos da infância, sob a única influência dos 
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componentes do instinto sexual. (p. 201) 

A relação entre as teorias empreendidas pela criança sobre a origem dos bebês e a 

pulsão de saber é exemplificada e analisada no artigo de Freud de 1909, de nome Análise 

de uma fobia em um menino de cinco anos, a partir de um estudo de caso que pretendemos 

apresentar a seguir. 

 

1.3 O saber em Hans: 

Freud (1909/1996) apresenta a descrição de um caso de um menino de 05 (cinco) 

anos, o qual chamou em termos fictícios de Hans, que apresentava um medo excessivo por 

cavalos, configurando um quadro de fobia. É importante esclarecer que o caso clínico em 

questão não foi diretamente observado por Freud, apesar do mesmo ter assentado as linhas 

gerais do tratamento e orientado o pai da criança pela execução do mesmo. O contato de 

Freud com Hans foi efetivado na realização de uma única sessão, cabendo ao pai da 

criança a execução das perguntas, registros e esclarecimentos inerentes ao processo de 

intervenção.  

De acordo com Freud, as observações contidas nos relatórios do pai de Hans 

indicavam que ao final do segundo ano de vida, a criança em questão já apresentava um 

interesse “particularmente vivo” pela própria genitália que costumava chamar de “pipi”. 

Juntamente ao interesse pela genitália, observava-se em Hans uma atividade 

masturbatórias que fora proibida por sua mãe, com palavras ameaçadoras, após presenciá-

lo tocando seu membro. Para Freud esse foi o momento no qual Hans adquiriu o complexo 

de castração, constituído das excitações e consequências decorrentes da perda do pênis. A 

partir daí percebe-se em Hans uma curiosidade sexual, observada pelo interesse 

demonstrado por ele em saber da existência do pênis especialmente em seus pais, mas 
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também em objetos animados e inanimados. “A curiosidade sexual de Hans (...) despertou 

nele o espírito de indagação e favoreceu que ele chegasse a um autêntico conhecimento 

abstrato” (Freud, 1909/1996, p. 18). Em seguida, Freud afirma que a ânsia por 

conhecimento mantém relações próximas com a curiosidade sexual e que a precocidade 

sexual é um correlato, raramente ausente, da precocidade intelectual. 

Somado à ameaça da perda do pênis, Hans vive a experiência do nascimento de 

sua irmã e, a partir desse momento, observa-se o empenho da criança em construir teorias 

que explicitavam a tentativa de solucionar o enigma da origem dos bebês. Em outras 

palavras, a investigação lançada na infância supõe a pergunta sobre o seu estar no mundo, 

sobre o seu lugar frente ao desejo da mãe e, por isso, a ela é atribuída o caráter sexual. 

Kupfer (1990) observa que, com a análise do caso de Hans, Freud ilustra a conexão entre 

as teorias sexuais infantis e a castração, como eventos concomitantes. Para essa autora, 

Freud entrevê, com o caso Hans, que as investigações sexuais infantis são expressão da 

travessia da castração. 

Outro aspecto que observamos com a referida autora é o fato de podermos ver, a 

partir da ligação feita por Freud entre curiosidade sexual e aquisição de conhecimento, a 

enorme importância do período das primeiras investigações sexuais para o ser humano, não 

apenas pelo fato destas serem o protótipo das investigações posteriores como também por 

estabelecer seu destino. Dentro dessa perspectiva, Kupfer (1990) afirma que na travessia 

das investigações sexuais infantis se decidem os destinos ulteriores do desejo de saber. 

Os conteúdos trazidos na sessão III da Análise de uma fobia em um menino de 

cinco anos (1909/1996), onde Freud manifesta a discussão do caso clínico em questão, 

retomam o argumento apresentado nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, no que 

diz respeito à suposição de que a pulsão de saber se encontra articulada à pulsão 
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escopofílica. “O prazer que uma pessoa sente no seu próprio órgão sexual pode tornar-se 

associado com a escopofília (ou prazer sexual em olhar) nas suas formas passivas e ativas” 

(p. 99). 

Uma questão que nos desperta a atenção é o fato de Freud, na sessão supracitada, 

afirmar que Hans, apesar de sua imaturidade sexual constituída por acreditar que todos os 

seres humanos são portadores de um pênis, apresentava um saber inconsciente sobre a 

origem dos bebês como um traço inatacável. “(...) ele – em completa contradição com suas 

falas oficiais – sabia no seu inconsciente de onde o bebê tinha vindo e onde ele tinha 

estado antes, (...); de fato, este talvez seja seu traço mais inatacável” (p. 116 – 117). Essa 

observação se dá pelo fato de Hans apresentar, após o nascimento da irmã, uma postura 

extremamente cética em relação a tudo o que pudesse pretender apontar a presença da 

cegonha como explicação para o nascimento das crianças. Além disso, havia por parte dele 

uma desconfiança extremada sobre as explicações dadas pelos adultos à origem dos bebês. 

Podemos observar, com isso, que a pulsão de saber encontra um destino na investigação de 

caráter sexual, insiste Freud, empreendida na infância.  

Percebemos que nesse artigo Freud reafirma que o conhecimento diz respeito a 

uma curiosidade sexual, pois, de acordo com Kupfer (1990), Hans traz em ato o desejo de 

não querer saber sobre a castração, permanecendo em dúvida sobre o que da verdade 

comparece no sexual. 

A relação estabelecida entre pulsão de saber e investigação é discutida por Freud 

no seu artigo intitulado Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância (1910/1996). 

Como caminho possível para apresentação das contribuições de Freud a respeito do saber, 

nesse estudo de Leonardo da Vinci, seguiremos a abertura de um novo tópico. 
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1.4 Leonardo da Vinci e o saber:  

Leonardo da Vinci foi uma das maiores personalidades do Renascimento. 

Considerado como um dos melhores pintores de todos os tempos, possuía uma curiosidade 

insaciável e uma versatilidade de talentos que extrapolavam o campo da pintura e 

expressavam a extensão de seu saber. Suas ideias contribuíram sobremaneira para o campo 

científico e artístico da época até os dias atuais. Um aspecto curioso na história desse 

grande artista e cientista que despertou o interesse de Freud era o fato de este jamais ter 

tido um caso de amor e de apresentar, na sua vida e obra, certa indiferença quanto à 

sexualidade, especialmente quanto à sexualidade feminina. “Em uma época que presenciou 

a luta entre a sensualidade sem limites e um ascetismo melancólico, Leonardo representava 

a fria rejeição da sexualidade – coisa que não deveria se esperar de um artista e pintor da 

beleza feminina” (Freud, 1910/1996, p. 79). 

Outro aspecto destacado por Freud nesse artigo refere-se à observação da inibição 

de Leonardo na execução definitiva de suas obras que o levava, na maioria dos casos, a 

deixá-las inacabadas sem se preocupar com o destino final de suas obras. Para Freud, a 

profundeza e a riqueza de possibilidades das obras do artista em questão e o seu incansável 

desejo de tudo compreender e pesquisar dificultava o processo de finalização de suas 

obras. Como exemplo, Freud cita os últimos quadros, a Leda, a Madonna di Sant’Onofrio, 

Baco e São João Batista que ficaram inacabados. 

Freud (1910/1996) observava em Leonardo da Vinci a submissão e controle dos 

afetos ao instinto de pesquisa: 

(...) ele não amava nem odiava, porém, se perguntava acerca da origem e 

do significado daquilo que deveria amar ou odiar (...) durante seu 

trabalho de pesquisa, o amor e o ódio se despiam de suas formas 
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positivas e negativas e ambos se transformavam apenas em objeto 

intelectual (p. 83). 

Observa, ainda, que a ânsia de conhecimento apresentada por Leonardo da Vinci 

encontrava-se sempre dirigida ao mundo externo, em detrimento da investigação da alma 

humana.   

São esses os aspectos destacados como justificativa, pelo autor a levar a cabo um 

estudo com o intuito de empreender uma reconstrução detalhada da vida emotiva de 

Leonardo da Vinci, desde os seus primeiros anos, do conflito entre seus impulsos artísticos 

e científicos, com vistas a realizar uma análise de sua história psicossexual. 

Freud (1910/1996) inicia suas considerações sobre o caso em questão afirmando 

que, no caso de Leonardo da Vinci, é possível observar a transformação de uma força 

pulsional demasiadamente forte em várias formas de atividades. Contudo, como já havia 

afirmado nos Três Ensaios sobre a teoria sexual, tal força pulsional já se encontrava ativa 

na primeira infância do indivíduo, sendo sua primazia estabelecida por impressões 

decorrentes de experiências de caráter sexual vividas quando criança. A atividade 

investigativa e criativa de Leonardo da Vinci, na análise de Freud (1910/1996), respondiam 

à sublimação de uma parcela da vida sexual já que a pulsão sexual é dotada de uma 

capacidade de substituição de seu objetivo por outros desprovidos de caráter sexual e que 

possuam maior valor social. 

Na infância a pulsão é usada para satisfazer interesses sexuais. Como já havíamos 

afirmado em consonância com Freud anteriormente, as investigações empreendidas na 

infância que visam o alcance da compreensão sobre a origem dos bebês fracassam por 

causa da impossibilidade da criança tomar o órgão sexual feminino em sua diferença ao 

órgão masculino. 
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Nesse artigo, Freud acrescenta que, com o fim do período da investigação sexual 

infantil, o caráter sexual do impulso de pesquisa terá três destinos dependendo de sua 

relação com os interesses sexuais. 

No primeiro deles, o impulso de pesquisa tem o mesmo destino da sexualidade, o 

esquecimento. Nesse caso, ocorre uma inibição da curiosidade e, como consequência, uma 

limitação da atividade intelectual, intensificada pela influência da repressão sexual 

realizada pela educação. 

No segundo caso, o investimento intelectual desenvolvido no período das 

investigações sexuais infantis supera a repressão sexual, abrindo a possibilidade de retorno 

das suprimidas atividades sexuais de pesquisa sob forma de uma preocupação pesquisadora 

compulsiva. O caráter sexual da atividade de pesquisa é resguardado e o sentimento 

advindo da intelectualização e explicação das coisas substitui a satisfação sexual. Contudo, 

nesse segundo destino da pulsão de investigação, é preservado também o caráter 

interminável das pesquisas infantis, afastando o indivíduo do sentimento de alcançar uma 

solução.  

Por último, Freud (1910/1996) apresenta o terceiro tipo de destino da pulsão de 

investigação, no qual os elementos sexuais da pulsão de investigação escapam ao recalque 

sendo sublimada desde o começo em curiosidade, permanecendo ligada à pulsão de 

pesquisa como forma de se fortalecer. Nesse caso, a pesquisa também possui uma 

característica de compulsão e funciona como substituto sexual, mas devido a efetivação da 

sublimação, a ligação com os complexos originais da pesquisa sexual infantil encontra-se 

ausente, deixando a pulsão livre a serviço do interesse intelectual. 

Discorrendo sobre o artigo de Freud em questão, Kupfer (1990) esclarece que nele 

a pulsão de saber e a pulsão de investigação não são tomadas como sinônimos. A referida 
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autora afirma que, nesse texto, a pulsão de saber é sublimada em pulsão de investigação. 

Tal afirmação torna-se clara na análise empreendida por Freud, de uma 

recordação de infância de Leonardo da Vinci. Esta é compreendida pelo autor supracitado 

como uma fantasia criada a partir de lembranças da infância que não se fixaram no 

momento da experiência, mas retornaram nos anos posteriores, depois da infância, 

alteradas e falsificadas em consonância aos interesses e tendências ulteriores. Para Freud 

(1910/1996), o fato de apresentar-se modificadas não diminui o valor dessas lembranças. 

Pelo contrário, para ele, “o que alguém crê lembrar da infância não pode ser considerado 

com indiferença; como regra geral, os restos de recordações – que ele próprio não 

compreende – encobrem valiosos testemunhos dos traços mais importantes de seu 

desenvolvimento mental” (p. 92). 

A recordação da qual Freud (1910/1996) faz referência foi retirada de um 

apontamento científico de Leonardo da Vinci sobre o vôo dos abutres. , Leonardo da Vinci 

descreve a lembrança de presenciar um abutre abrindo sua boca com a cauda e 

chicoteando-a com ela, enquanto ele se encontrava deitado em seu berço. 

Freud (1910/1996) observa que a fantasia de Leonardo reproduz a experiência da 

amamentação, compreendida por este autor, como a primeira fonte de prazer de nossa vida 

que, por ser tão intensa, permanece marcada em nós. Dessa forma, em sua fantasia, o 

abutre correspondia à figura materna e a cauda desse representava o seio desta. A escolha 

da figura do abutre como substituto da mãe, na fantasia de Leonardo da Vinci, é justificada 

por Freud (1910/1996) pelo fato desse ter sido criado apenas pela mãe. Explicando que não 

há a presença do sexo masculino nessa espécie, uma vez que todos os abutres são fêmeas e 

estas se reproduzem sem a participação de um macho, o autor, constrói a hipótese de que 

Leonardo teria tido acesso a essa informação e que, por isso, havia inconscientemente 
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tomado o abutre como substituto de sua mãe. A substituição do seio de sua mãe pela cauda 

do abutre se dá pelo fato de que, nas suas investigações sexuais infantis, Leonardo da Vinci 

desenvolve uma fixação na compreensão inicial do desenvolvimento sexual de que sua 

mãe é portadora do falo. Tal fato ocorre pela ausência da figura paterna em sua infância. 

Sua mãe e, mais tarde, seus alunos haviam sido, na interpretação realizada por Freud, seus 

objetos sexuais.   

Por último, Freud (1910/1996) interpreta que a compulsão apresentada por 

Leonardo da Vinci de criar suas obras e, depois, desinteressar-se por elas, era reflexo de 

sua identificação com o pai que, do mesmo modo, se desinteressara por ele. A influência 

que o pai de Leonardo exercera no seu desenvolvimento psicossexual era inquestionável. 

Considera que o pai de Leonardo o influenciou de modo negativo por sua ausência na 

primeira infância, mas também de modo direto por sua presença no período posterior de 

sua infância. “Quem deseja a própria mãe na infância não poderá evitar o desejo de 

substituir o pai e de identificar-se com ele na imaginação, e depois constituir como tarefa 

de sua vida obter ascendência sobre ele” (p. 126). 

Kupfer (1990) afirma que a história de Leonardo da Vinci era primorosa, pois 

colocava Freud numa posição privilegiada para observar a relação entre a disposição que 

este se encontrava diante do amor e sua ânsia de conhecimento, apontando para as questões 

das relações entre a sexualidade e o conhecimento. 

A autora supracitada afirma ainda que, tanto em Leonardo da Vinci e uma 

lembrança de sua infância (1910/1996) como nos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905/1996), a pulsão de saber infantil é primitivamente não-sexual, alia-se 

posteriormente a forças sexuais e depois se dessexualiza. Para esta autora Freud não se 

detém nessa parte mais primitiva e não-sexual da pulsão de saber, mas sim nas 
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consequências de sua associação com o sexual. 

Ajuizamos de acordo com a referida autora que vislumbra, nas formulações 

freudianas sobre a teoria da sexualidade, uma base para se pensar a construção e o 

funcionamento da inteligência, concebida em interface à dimensão inconsciente da 

constituição do sujeito e da pulsão. A partir dessa ótica, podemos tomar a aprendizagem 

escolar como reflexo da inscrição do saber, ou seja, da relação do sujeito com o saber. 

Compreendemos que as discussões freudianas sobre o saber nos levam a concluir 

que este é produzido a partir das investigações sexuais infantis, desencadeadas pelo 

conflito da diferença sexual e pela exigência da pulsão sexual. As pesquisas sexuais 

possuem, então, influência decisiva sobre a aquisição do conhecimento e o destino das 

pulsões. Observamos também que o saber comporta uma ambivalência entre o desejo de 

saber e o não querer saber sobre a castração, como observamos no caso Hans (1909/1996). 

O percurso realizado até aqui nos permite interrogar a posição do menino em 

relação ao saber, no caso que deu origem a esta pesquisa. É interessante observar como que 

na dinâmica singular, se faziam presentes os questionamentos sobre a relação entre sua 

mãe e sua irmã, como forma de teorizar sobre o amor de sua mãe que era disputado com 

sua irmã. O quanto de uma investigação sexual comparecia nas sessões e esbarrava no não 

querer saber sobre a castração. 

Percebemos que em Freud a noção de saber está associada ao inconsciente, à 

pulsão e ao desejo. Freud faz alusão às articulações entre saber e conhecimento, 

defendendo que todas as formas de busca do conhecimento derivam da existência do saber, 

considerado inconsciente. 

Pretendemos, então, com Lacan, realizar, no próximo capítulo, uma retomada do 

caminho do conceito de saber no que diz respeito à sua articulação ao inconsciente, à 



60 

 

verdade e à sexualidade. 
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CAPÍTULO 2 - O saber em Lacan: 

(...) a demanda de saber de um sujeito é um fio que se tece 

de modo absolutamente solitário com os demais fios que 

fazem o tecido da constituição do sujeito inconsciente. 

 

(Kupfer, 1990, p. 186) 
 

Nesse capítulo, abordaremos o saber percorrendo o caminho deste conceito no 

ensino de Lacan, com o intuito de encontrar fundamentos para pensar as articulações deste 

ao aprender, assim como estruturar sua função e manejo na clínica. Para melhor 

compreendermos a trajetória realizada aqui, é relevante apresentarmos os esclarecimentos 

dados por D’Agord (2013) de que as publicações de Lacan são divididas pelo seu ensino 

registrado nos livros do Seminário, publicados entre novembro 1958 a julho de 1980; e 

pelos seus trabalhos escritos para leitura nos congressos e jornadas de instituições 

psicanalíticas realizados no final dos anos 50 ao início dos anos 70, que foram organizados 

nos dois livros que compreendem a obra de Lacan, intitulados Escritos e Outros Escritos. 

Para esta pesquisa serão utilizados apenas os Seminários, nos quais Lacan anunciava que 

falava como analisante, incorporando como conteúdo de seu ensino, as ideias e os tropeços 

de língua que lhe ocorriam enquanto falava, apesar de definir previamente uma temática 

específica para cada ano e um roteiro de leitura correspondente. 

Para a organização estrutural desse capítulo, construímos categorias que surgiram 

a partir dos achados no ensino de Lacan. Dessa forma, este capítulo abordará o conceito de 

saber no ensino de Lacan, apresentando sua discussão em três categorias: Saber e Verdade, 

Saber e Conhecimento, Saber e Significante. Essas categorias foram construídas a partir da 

análise de sua pertinência no que tange a delimitação do conceito de saber e o 

entendimento de como ele incide no sujeito. 
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2.1 Saber e Verdade: 

A primeira enunciação do saber no ensino de Lacan remete ao Seminário 1- os 

escritos técnicos de Freud, proferido no período de novembro de 1953 a julho de 1954, sob 

a temática do método psicanalítico na teoria freudiana. Nele encontramos uma discussão 

sobre o saber articulado à função da ignorância e da verdade na situação analítica. De 

acordo com a referência feita por Lacan a Freud nesse Seminário, a entrada na situação 

analítica é definida pela conclusão de um pacto entre o saber do analista e a ignorância do 

eu adoecido do paciente. Nesse momento inicial da obra de Lacan, o saber do analista é 

apresentado a partir da análise do pensamento de Freud, como forma compensatória à 

ignorância do analisando. Contudo, Lacan acrescenta o seu pensamento de que a 

ignorância também constitui a realidade do analista num contexto de análise: “(...) se é 

verdade que o nosso saber vem dar socorro à ignorância do analisado, nem por isso 

deixamos de estar, nós também, na ignorância, na medida em que ignoramos a constelação 

simbólica que mora no inconsciente do sujeito” (2009, p. 92). 

Ao longo desse seminário, Lacan afirma, ainda, que a ignorância lhe é 

compreendida como um “nada saber” sobre o desejo que nos conduz a uma verdade a 

atingir. Dessa forma, o contexto da análise implica num engajamento do sujeito na 

pesquisa da sua verdade e, a partir disso, começamos a constituir sua ignorância: “Essa 

ignorância não é, pois, uma pura e simples ignorância. É o que é expresso concretamente 

no processo da Verneinung (negação) e que, no conjunto estático do sujeito, se chama 

desconhecimento” (2009, p. 220). 

Pain (1987), psicóloga que se propõe a pensar os processos de aprendizagem 

dentro de uma perspectiva psicanalítica, estabelece uma análise sobre as interfaces entre o 

potencial intelectual e o inconsciente, propondo a existência de uma vigência simultânea 
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entre a dimensão do conhecimento e a ignorância. Essa simultaneidade ocorre na medida 

em que, na compreensão da autora, o aprender acontece numa relação estreita com o 

pensamento que, por sua vez, é constituído de representante. Dessa forma, advoga que os 

processos de perturbações da aprendizagem remetem a ordem dos pensamentos que 

compõe representantes da representação do conteúdo inconsciente enquanto saber. 

Em Lacan, no Seminário apontado anteriormente, a ignorância aparece também 

como posição do analista na condição de trabalhar com o saber como ponto inacessível ao 

ser falante, sendo ele a via de acesso à análise: “o analista não tem que guiar o sujeito num 

saber, mas nas vias de acesso ao saber” (2009, p. 361). Para o autor, a posição ocupada 

pelo analista, de uma ignorantia docta, leva-o a considerar o erro e o engano da dialética 

do ser falante, mostrando-lhe que ele fala mal, que fala sem saber, como um ignorante, e 

que são as vias do seu erro que contam. É, portanto, nesse ponto em que o ser falante nada 

sabe sobre seu desejo, que Lacan considera existir a verdade no equívoco: “Na análise, a 

verdade surge pelo que é o representante mais manifesto da equivocação – o lapso, a ação 

a que se chama impropriamente falhada” (2009, p. 345). O saber como algo inacessível, 

apresentado nesse Seminário, denuncia a ignorância do ser falante e a existência de uma 

verdade no equívoco da ação e da fala deste. Isso nos ajuda a pensar que as perturbações 

do aprender podem ser compreendidas como um equívoco da ação abordada que tem a 

verdade como causa. 

Na direção do saber Lacan retoma, no Seminário 2 – o eu na teoria de Freud e na 

técnica da psicanálise, enunciado entre novembro de 1954 a junho de 1955, a discussão da 

dimensão da ignorância, evidenciando o saber desprovido de sentido, ao qual a verdade 

vem amarrar-se. 

No Seminário 13 – O objeto da psicanálise (tradução nossa), a relação entre o 
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saber e a verdade é abordada, mais uma vez, ao dizer que o saber na psicanálise é tomado 

em articulação à verdade da seguinte forma: “não se trata da verdade sobre o saber, mas do 

saber sobre a verdade” (Lacan, 2008, p. 187). Por isso, o saber sobre a verdade possui 

utilidade para o analista, pois permite ampliar sua relação com os efeitos do sujeito, 

garantidos pelo analista na abertura do espaço para o discurso do analisando e pela escuta 

ofertada. Para o autor, o analista deve compreender o saber como resultante do fato de 

postular a verdade a partir da articulação significante. Com isso, esclarece que o que 

prevalece na análise é o saber que se extrai do próprio sujeito a partir de seu trabalho em 

análise. 

No Seminário 18 - De um discurso que não fosse semblante proferido em 1971, o 

autor em questão, edifica as relações entre verdade e saber, numa dialética que os distingue 

sem opô-los. Referindo-se ao discurso da histérica, Lacan advoga que o saber sobre o 

inconsciente atesta uma verdade que não se sabe, a verdade sobre o saber: “O saber é 

aquilo que falta à verdade” (Lacan, 2008, p. 205). É dessa relação que almejamos a 

verdade sobre o que se passa com o saber. Contudo, o limite que separa a verdade do saber 

não é fixo, por isso devemos nos perguntar como fazer para que essa divisão não se prenda 

de maneira puramente imaginária a um ponto fixo. Isso nos serve para pensar na 

administração do saber em jogo na psicanálise e para identificar que no inconsciente 

enuncia-se uma verdade que tem a propriedade de nada podermos saber. Vemos surgir, 

então, a verdade sobre a qual interrogamos no inconsciente como falha criadora do saber e 

ponto-origem do desejo de saber. Um saber que está condenado a nunca ser senão correlato 

dessa falha. Isso nos leva a pensar que a análise formula a pergunta centrada nas relações 

do saber com o sujeito ao instituir na iniciação ao saber, através da regra dada ao 

psicanalisando de dizer tudo o que pensar. 
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Acrescenta ainda que, se o saber do analisando é saber inconsciente, o saber do 

analista é, por outro lado, aquele cuja essência se define na compreensão da verdade como 

meio-dita. Ou ainda, como se refere Lacan nesse seminário, é saber Oceano de falsa 

ciência, já que é ele que aponta o não sentido da ciência juntamente com a concepção de 

que o sentido de discurso é apenas sentido parcial. Trata-se, portanto, de um saber que 

deve sempre ser questionado. 

 

2.2 Saber e conhecimento: 

No Seminário 2 – o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, Lacan 

acrescenta sua relação com a ciência que, de acordo com o autor, não dispõe de meios de 

transmissão dos caminhos para se chegar a esse saber, pois este se apresenta de forma 

descentralizada às certezas alicerçadas pela ciência, nas quais o homem se reconhece como 

indivíduo: “Freud nos diz – o sujeito não é sua inteligência, não está no mesmo eixo, é 

excêntrico. O sujeito está descentrado com relação ao indivíduo” (2010, p. 19).  

No seminário em questão, Lacan defende ainda a ideia da existência de um saber 

não apreensível pela consciência que faz furo a epistemé, ou seja, ao saber ligado à 

ocorrência formal: “a epistemé, (...), não cobre o campo todo da experiência humana” 

(2010, p. 29). Ao apresentar esse aspecto, o autor delimita que há um erro em todo o saber 

formal constituído no âmbito das teorias, que consiste em esquecer a função criadora da 

verdade em sua forma nascente, sendo esta a dimensão na qual os analistas devem 

trabalhar, pois não se deve ignorar o fato de que nenhuma espécie de verdade pode ser 

deslindada sob a forma de um saber generalizável e sempre verdadeiro. Dessa forma, o 

saber constituído nos institutos de psicanálise não é a dimensão na qual opera o analista: 

“Ele deve formar-se, tornar-se flexível num outro âmbito que não aquele onde se 



66 

 

sedimenta, onde se deposita aquilo que sua experiência vai formando-se pouco a pouco de 

saber” (2010, p. 34). 

Se no Seminário 3 o termo “saber” é utilizado em apenas uma aula, ao longo dos 

Seminários 4 (s.d.) e 5 (s.d.), embora os temas discutidos, quais sejam respectivamente, a 

relação de objeto e as formações do inconsciente, estejam em uma importante articulação 

com o saber, este não se constitui objeto de discussão direta para Lacan, que o retoma no 

Seminário 6 – O desejo e sua representação
1
 (tradução nossa), proferido de novembro de 

1958 a julho de 1959. 

De acordo com D’Agord (2013) nesse seminário, Lacan aborda o saber a partir da 

discussão e da formalização do grafo do desejo em três etapas, às quais representam três 

momentos da estrutura constitutiva do sujeito. Nele, Lacan demonstra como o sujeito se 

revela sob o que está velado na língua. O saber se encontra localizado no primeiro nível do 

grafo como exigência do inconsciente: “O inconsciente que não exige mais do que saber” 

(tradução nossa) (Lacan, s.a, p. 09). 

Na aula ministrada em 19 de novembro de 1958 desse seminário, Lacan faz alusão 

à articulação freudiana do estatuto do sujeito no inconsciente para demarcar a diferença 

entre saber e compreender; o saber aparece no nível do discurso do sujeito a partir daquilo 

que escapa à compreensão, por isso falamos sem saber o que falamos. 

Além de trabalhar com o saber em interface ao sujeito, ele também apresenta 

nesse seminário o saber situado em relação ao desejo. O desejo de saber implica num 

trabalho com o objeto escopofílico, objeto da pulsão de ver, sendo as bases de 

conhecimento frutos dessa engrenagem. Compreendemos, assim, que o processo de 

                                                           
1
 Este Seminário não foi traduzido oficialmente para o português. Assim, a consulta foi realizada na obra 

eletrônica na língua em espanhol. 
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encadeamento do saber ao desejo, implicado na estruturação constitutiva do sujeito, 

encontra relação com o objeto escopofílico, uma vez remetido, pelo desejo, à falta. 

No ano seguinte, no Seminário 7 – A ética da psicanálise, proferido entre 

dezembro de 1959 a julho de 1960, Lacan retoma a discussão acerca da diferença entre o 

discurso científico e a psicanálise, abordada inicialmente no Seminário 2 (2010) sob os 

elementos de que a ciência não dispõe de meios para se chegar ao saber sem sentido que 

não se encontra evidenciado na ocorrência formal. No rastro dessa compreensão sobre a 

ciência e o saber, Lacan acrescenta que, além do fato de não dispor de recursos para 

apreensão do saber inconsciente, a ciência constrói um discurso que rejeita a presença da 

Coisa
2
, uma vez que em sua perspectiva se delineia o ideal do saber absoluto. Em 

contrapartida, para a psicanálise não há saber que não se erga sob um fundo de ignorância. 

Essa característica de um saber não sabido, presentificado pela descoberta freudiana do 

inconsciente, afirma Lacan, oferece um valor dinâmico à articulação essencial do não-

saber. 

No Seminário 10 - A angústia, anunciado entre novembro de 1962 a julho de 

1963, Lacan introduz uma diferença entre o saber em jogo no inconsciente, sempre 

barrado, e o saber que se apresenta na consciência, ao afirmar que o ato do conhecimento 

põe em jogo um objeto específico, o qual o estádio do espelho, enquanto processo 

fundador do eu, tenta delimitar, a imagem do corpo próprio, formando, assim, uma ilusão 

da consciência motivada pelo fato de que o objeto do conhecimento é construído, 

modelado, à imagem da relação com a imagem especular: “É precisamente por isso que 

                                                           
2
 No dicionário de psicanálise de Kaufmann (1996), encontramos a definição de Coisa como o impossível 

de se dizer e de se delinear, despertado pelo encontro com o real, que se apresenta e se isola como o termo 

estranho. Acrescenta ainda que essa estranheza da Coisa engendra a tendência a reencontrar o objeto 

perdido na primeira experiência de inscrição do significante. 
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esse objeto do conhecimento é insuficiente” (2010, p. 70). 

Com a designação do objeto a, nesse seminário, como objeto de que se trata na 

psicanálise e cujo efeito está ligado a uma perda que é constitutiva para o sujeito
3
 

decorrente do corte irredutível que a inscrição do significante faz produzir no corpo. 

Assim, o corpo está envolvido, não na acepção ativa que se poderia esperar a partir da 

percepção, por exemplo, mas sim pelo que há aí de inerte, de extraído, de separado. Com 

isso, Lacan enceta a transposição do problema da relação sujeito/objeto, do campo do 

conhecimento - no qual um objeto se determina por determinados parâmetros de 

funcionamento da razão - para o campo da ética - como domínio em que um sujeito que se 

constitui como efeito de determinados encaminhamentos que vão dando lugar ao objeto 

causa de desejo. Com isso, ele inscreve uma diferença com o objeto do conhecimento, 

correlato da razão. Ao fazê-lo, mostra que o objeto de que a psicanálise trata é um objeto 

que faz furo e problematiza a teoria do conhecimento. (Costa-Moura & Costa-Moura 2011) 

Entre julho de 1964 a junho de 1965, no Seminário 12 – Problemas cruciais 

para a psicanálise
4
 (tradução nossa), ao delimitar que a experiência da técnica analítica 

não é pensável, porém praticável a partir de uma noção inteiramente articulada do 

sujeito, afirma que a fórmula que nos dá lugar à experiência do inconsciente é: "Eu não 

sabia" (tradução nossa). Além disso, encontramos uma alusão ao saber dentro da 

discussão sobre a distinção da função do sintoma para a psiquiatria e a psicanálise, ao 

enunciar que, enquanto para a psiquiatria o sintoma representa um signo, uma opacidade 

                                                           
3
 Mais adiante no Seminário 16 – de um Outro ao outro (2008/1968-69), Lacan afirma que o a é o objeto 

que vem a substituir a hiância do impasse da relação sexual e reproduzir a divisão do sujeito, prestando-

lhe como causa substituta do que constitui a falha do sujeito. 

4
 Este Seminário não foi traduzido oficialmente para o português. Assim, a consulta foi realizada na obra 

eletrônica na língua em espanhol. 
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que autoriza um conhecimento científico sobre ele, para a psicanálise o sintoma 

analisável nos indica sempre uma questão de saber e não de conhecer. Por isso, o 

analista deve receber e suportar o estatuto do sintoma sustentando que sabe que o 

sintoma concerne ao sujeito, mas não sabe o que é.  

Portanto, o “saber o que é”, afirma Lacan, concerne à ciência, não a psicanálise, 

pois, um saber, é verdadeiramente um corpo, corpo de significantes. O que interessa à 

psicanálise é o fato de que o psicanalista possa representar certa disponibilidade ao 

trabalho da cadeia significante do ser falante. Mais adiante no Seminário 15 – O ato 

psicanalítico (s.d./1967-68), ele pontua que o sintoma revela, de forma mascarada, o efeito 

do sujeito do qual repercute um saber que, por isso, se liga a algo de irredutível. 

Ainda nesse seminário, encontramos a abordagem da concepção da relação entre 

Saber e Sexo, inicialmente apontada por Freud, mostrando que o sujeito sabe mais sobre 

ele do que se imagina. Lacan comenta que a teoria da dinâmica do inconsciente, 

introduzida por Freud, gira em torno da questão sobre o sexo, a pulsão epistemofílica e do 

saber. Esse tema “saber e sexo” é trabalhado de forma direta na aula XVI desse seminário, 

ministrada em 19 de maio de 1965. O ponto de vista apresentado pelo autor, na 

transmissão sobre a relação entre saber e sexo, nos remete à incidência da verdade a 

propósito do saber. Acontece que, ali onde o saber se encontra com o limite do sexo, a 

verdade se encontra com o impossível de dizer sobre o saber. É por isso, pela 

impossibilidade de dizê-lo, que existe uma incoerência secular no conhecimento como 

resíduo dessa falta de saber. Aí se encontra o que é rejeitado no saber sobre o sexo, ao qual 

cada sujeito se encontra suspendido sob a forma de falta. Um saber como entidade 

dessexuada no qual reside o enigma do sexo com relação ao qual todo saber se institui em 

horror insuperável, e sobre o qual sabemos apenas seus efeitos: “O sexo, em sua essência 
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de diferença radical permanece rasurado e recusado ao saber” (Lacan, s.a., p. 75). Por isso, 

o saber do inconsciente no que concerne ao sujeito se encontra como interdição a este. 

Nesse seminário, as posições subjetivas do ser são discutidas na dialética 

psicanalítica em torno dos três termos: o sujeito, o saber e o sexo. A experiência do 

sujeito é uma experiência dirigida por um saber. É disso que se trata a experiência 

analítica, dessa relação muito particular de um sujeito a seu saber sobre si mesmo, sendo 

este saber sobre si mesmo chamado por Lacan de sintoma nesse seminário: “Na nossa 

experiência de analista se trata dessa relação muito particular de um sujeito a seu saber 

sobre si mesmo, que se chama um sintoma” (tradução nossa) (Lacan, s.a., p. 84).  

Esclarece, assim, que o caminho da análise será de fazer jogo com este saber que 

ocorre entre os termos subjetivos do sujeito, no qual se encontra a oposição entre saber e 

consciente. Esta oposição também será trabalhada a partir da discussão sobre o Cogito de 

Descartes, uma vez que este introduz a relação entre o saber produzido pela ciência e a 

verdade. Localiza na discussão filosófica (Descartes, Newton e Kant) sobre a construção 

do conhecimento as condições para pensar as relações entre saber e sujeito. Dessas 

elucubrações, ele extrai que se o saber precisa ser produzido, ele falta. Para Lacan, isso 

possibilita o descobrimento de Freud de que há um pensamento que é saber sem saber. Por 

esta razão, na análise o psicanalista induz o sujeito neurótico a enveredar pelo caminho de 

encontro ao saber inconsciente, na medida em que essa incitação ao saber deve conduzi-lo 

à verdade. 

Compreendemos que a discussão sobre o saber em Lacan, a partir da análise da 

posição da ciência quanto ao saber e da definição de seu objeto, é empreendida com o 

intuito de delimitar a teoria e técnica da psicanálise alicerçada no contexto da clínica. 

Assim, no bojo dessa discussão sobre ciência e psicanálise apresentada no Seminário 13 – 
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O objeto da psicanálise (tradução nossa), Lacan expõe um pensamento que parece ser de 

grande relevância para pensarmos a proximidade entre o conhecimento e o saber. Ele 

afirma que, diferentemente do que preconiza a ciência, não é a experiência produzida no 

campo científico que faz o conhecimento prosperar, são os impasses nos quais os sujeitos 

estão postos sob o encontro com o significante. Assim, a concepção do conhecimento 

como educação deste encontro, que é do sujeito, é instaurada como um engano. Importa 

compreendermos que, com a ajuda do significante e sua cadeia, encontramos 

possibilidades que vão além deste espaço simétrico do conhecimento, encontramos o saber. 

No Seminário 15 – O ato psicoanalítico
5
 (tradução nossa) surgem novamente as 

discussões sobre as interfaces entre saber e objeto a, empreendidas com maior consistência 

nos Seminários 12 e 13. No seminário em questão, ele localiza o objeto a como ponto 

natural do desejo, sobre o qual as produções inerentes à dialética operatória da análise 

giram em torno. Este objeto é aqui definido como objeto primeiro de que não se tem ideia, 

portanto, inalcançável. Lacan lembra que o processo de análise é mediado pela 

transferência e pelo ato analítico, cujo verdadeiro nó está na função do sujeito suposto 

saber enquanto renovação, retorno, do saber não-sabido. Ou seja, não há uma suposição de 

que no processo de análise ocorra a construção de um saber novo, inaugural e, portanto, 

totalmente independente do sujeito e do desejo. Nesses termos, ele encontra subsídios para 

questionar a qualidade de inovação do conhecimento dada pela ciência. Trata-se da 

intervenção do significante. Portanto, compreender o conhecimento como inovador e/ou 

absoluto (fazendo referência a Hegel), indica um pensamento que recusa o saber. Essa 

premissa também lhe serve para esclarecer que a intromissão do significante torna infértil a 

                                                           
5
 Este Seminário não foi traduzido oficialmente para o português. Assim, a consulta foi realizada na obra 

eletrônica na língua em espanhol. 



72 

 

generalização em torno do saber e de seus desdobramentos. Nesse momento do trabalho, 

nos surge a pergunta direcionada a pensar a relação da inscrição do saber com o processo 

de aquisição de conhecimentos implicado no aprender. Apesar de estar claro que na clínica 

psicanalítica trabalhamos com o saber inconsciente, podemos pensar que uma análise pode 

provocar mudanças no impasse do processo de aprendizagem de um ser falante ao fazer 

com que este, ao encontrar-se com sua verdade, possa implicar-se na produção de discurso 

que o encontro com a falta produz e, com isso, encontrar saídas para os impedimentos 

vivenciados no processo de aprender. Mudanças essas que só poderão ser pensadas no um 

a um. 

 

2.3 Saber e significante: 

No Seminário 3 – as psicoses, proferido de novembro de 1955 a julho de 1956, 

encontramos a ideia do saber vinculada ao mecanismo do recalque, na afirmação feita por 

Lacan de que “o doente não quer saber nada disso no sentido do recalque” (2010, p. 59). 

Nessa afirmação, ele destaca que “o saber nada disso” de que se trata no adoecimento 

neurótico é um saber inconsciente, mencionado anteriormente por ele no Seminário 1, 

como um nada saber sobre o desejo enquanto correspondente da castração e da 

sexualidade. 

No Seminário 8 – A transferência, anunciado entre novembro de 1960 a junho de 

1961, encontramos a abordagem ao saber dentro da discussão sobre a transferência 

estruturada a partir do diálogo apresentado em um texto clássico da filosofia, escrito por 

Platão, cujo título é O banquete (308, a.C). Nele, Lacan (2010) encontra um caminho para 

fazer incidir o efeito do questionamento sobre aquilo que chamou de coerência do 

significante, com o intuito de torná-lo manifesto, visível, no próprio modo do discurso: 
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“(...) trata-se de saber, no plano da interrogação do significante, de quê, como significante, 

o amor é correlativo” (2010, p. 151). O saber, então, pode se afirmar apenas pela coerência 

de um discurso que prossegue em torno da apreensão da lei do significante. Observamos 

surgir um saber interno ao jogo do significante que constitui a verdade. 

Outro ponto relevante, analisado pelo autor, refere-se ao fato de que o percurso 

feito por Sócrates (um dos personagens do texto filosófico em questão) assegura a 

autonomia da lei do significante pela sustentação de um não-saber irredutível na relação do 

sujeito com o significante, que constitui a base do inconsciente. Dessa forma, o saber posto 

em jogo no amor não pode ser obtido ou discutido no plano da épistèmè. Para ilustrá-lo (o 

amor) e fazê-lo sentir é necessário permanecer na zona do não saber, pois mesmo sabendo 

e sentindo-o, o ser falante não pode falar, ele mesmo, daquilo que sabe, e deve fazer falar 

alguém, que fala sem saber. Aqui parece surgir, nas ideias de Lacan, um modelo de uma 

posição concernente ao psicanalista em relação ao saber/não-saber na transferência: “(...) o 

ele não sabia é absolutamente essencial (...) sobre o amor, só existe discurso do ponto onde 

ele não sabia” (2010, p. 169-170). Ou seja, é possível perceber que o contexto dos diálogos 

apresentados no texto filosófico de Platão serve para Lacan de analogia para pensar o 

contexto de análise no qual aquele que sabe deve falar sem saber, e aquele que, não 

sabendo, falou “nem por isso deixou de falar muito bem” (2010, p. 171). As pontuações 

feitas por Lacan sobre Sócrates, nesse seminário, parecem ofertar elementos para avançar 

nas discussões sobre a posição que concerne ao analista. Vemos, assim, surgir uma nova 

forma de abordar o saber ao indicá-lo como posição do analista. Mas de que consiste esse 

saber indicado como um dos lugares do analista? 

Lacan esclarece que o saber do qual o analista se ocupa, não se trata de um saber 

referenciado pela consciência. Ele encontra no movimento de Sócrates, ao recusar o lugar 
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do objeto amado para se firmar faltoso, ou melhor, desejante, a indicação da existência de 

um não-saber como constitutivo de sua posição, o qual remeterá ao termo de inscientia, em 

distinção de inscitia: “Inscitia é a ignorância bruta, ao passo que inscientia é o não-saber 

constituído como tal, como vazio, como apelo do vazio no centro do saber” (2010, p.198). 

Dessa maneira, o saber que faz referência à posição do analista é um saber que possui um 

vazio inerente correspondente do desejo, ou seja, um não-saber. Assim, Lacan esclarece 

que esse saber/não saber é de grande importância no jogo transferencial, uma vez que 

possibilita o discurso: “Sócrates, aqui, só pode se colocar em seu saber demonstrando que, 

sobre o amor, só existe discurso do ponto onde ele não sabia” (2010, p. 170). 

Em novembro de 1961 a junho de 1962, período que compreende as discussões do 

Seminário 9 – A identificação
6
 (tradução nossa), Lacan estabelece relações entre o saber e 

o neurótico retomando a entendimento da relação entre saber e recalque, mencionado agora 

como recalque original, sob o prisma da inscrição da cadeia significante e seus efeitos, que 

produz um saber inconsciente, um saber bloqueado que retorna no neurótico. Entretanto, o 

querer saber do neurótico, esclarece Lacan na oratória de 21 de março de 1962 desse 

seminário, constitui inscrição no nível da impossibilidade do Outro, pois o neurótico nada 

pode responder diante do limite do próprio saber, sendo este limite definido por Lacan 

como a morte. Dessa forma, ele esclarece que a posição do neurótico de querer saber é 

dada a partir do efeito do significante que o lança à tentativa de transformação do 

significante em signo, fazendo-o padecer na busca pela aniquilação dos traços da 

constituição da Coisa. 

No Seminário 10 - A angústia, anunciado entre novembro de 1962 a julho de 
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1963, o não-saber surge, uma vez mais, como um dos efeitos da inscrição do 

significante, como elemento inaugurado pela introdução da barra instituída pelo 

nascimento do significante que resulta na instituição do S barrado, não-sabido. “Todo o 

posicionamento posterior do sujeito repousa na necessidade de uma reconquista desse 

não-sabido original” (2010, p. 75). Essa primeira aparição do sujeito como não-sabido, 

Lacan denomina nesse seminário de inconsciente e adverte que esse saber e a 

consciência não se confundem. 

Entre janeiro a junho de 1964, no Seminário 11 - Os quatro conceitos 

fundamentais na psicanálise, respondendo a uma pergunta sobre a teoria do 

conhecimento, a qual se detém a discutir na primeira metade deste seminário, foi 

possível encontrarmos uma referência sobre o saber inconsciente de forma direta: “no 

inconsciente há um saber que não é de modo algum a ser concebido como saber a ter 

acabamento, a se concluir” (2008, p. 129). 

No ano seguinte, no Seminário 12 – Problemas cruciais para a psicanálise, 

entre julho de 1964 a junho de 1965, a noção de saber estruturada em torno da 

incidência da conjunção significante aparece articulada ao estatuto do sujeito, esse 

sujeito do inconsciente que ao negar o saber de certo ponto, por isso mesmo, torna 

explicito um saber. Com isso, vemos surgir novamente a ideia abordada no Seminário 9 

– A identificação, da tentativa do neurótico de aniquilação dos traços da constituição da 

Coisa do sujeito, ou seja, da tentativa de apagar o apagamento do traço, apresentada 

pela afirmação de que a proximidade ao inconsciente provoca eclipse, desaparição do 

significante, enquanto aquele que remete à diferença sexual. É importante ressaltar que 

o traço referido por Lacan é o traço unário que surge a partir da retirada de uma marca 

do campo do Outro.   
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A já abordada relação entre desejo, saber e sexualidade no Seminário 7 e 12, é 

pontuada no Seminário 13 com o esclarecimento de que o saber se liga ao significante e, 

por este motivo, remete à incidência de um ponto singular nomeado desejo, no qual a 

sexualidade entra em jogo como aspecto fundamental, constituindo um núcleo que se 

chama desejo de saber. 

Lacan acrescenta, no Seminário 15 – O ato psicoanalítico
7
 (tradução nossa), 

proferido entre novembro de 1967 e maio de 1968, que o analista, ao ser parceiro da 

operação que institui o marco e ao autorizar a marcha do significante, serve de 

instrumento à tarefa psicanalítica de advertir o sujeito da sua divisão constitutiva. Ele é 

o instrumento que possibilita a realização do essencial da função do S, a saber, a 

impossibilidade do saber referenciada a algo de irredutível na posição do sujeito. 

Seguindo as reflexões teóricas de Lacan em torno da articulação entre saber e 

significante, chegamos ao Seminário 16 – de um Outro ao outro, pronunciado entre 

novembro de 1968 a dezembro de 1969, no qual ele inscreve a ideia da inscrição de uma 

perda de saber promovida pela articulação significante, tomada, nesse momento da 

produção lacaniana, dentro da discussão da função do discurso como essência da teoria 

psicanalítica. Para ele, o discurso evidencia a existência de um saber que não se sabe. 

Acrescenta ainda que o saber é articulado pelo seu deslizamento no universo 

significante como discurso.  

Esse saber que não se sabe, perdido na articulação significante, está na origem 

do que aparece de desejo no engendramento do discurso. Por esta razão, todo discurso 

que se coloca como essencialmente fundamentado na relação com outro significante é 
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impossível de totalizar, seja de que maneira for, como discurso. De acordo com o autor, 

esse ponto que falta em torno do saber foi identificado por Freud como o recalque 

primordial. Esse Urverdrängung
8
, recalque dito originário, embora seja um núcleo fora 

do alcance do sujeito, é saber. 

No Seminário 18 - De um discurso que não fosse semblante proferido em 1971, 

além de tomar essa compreensão freudiana em torno do recalque, Lacan propõe buscar 

aí o desejo nos convocando a pensar na falha do dito, nos tropeços do discurso, uma vez 

que este considera o desejo como falta e, por isso, ele só será desencadeado por um 

dizer que dê lugar à mesma. 

Outro aspecto desenvolvido pelo mesmo, nesse seminário, refere-se à 

abordagem de que a existência de um ponto faltante do universo do discurso como um 

saber perdido, o recalque primário, denota que o saber centra-se na falha da articulação 

da cadeia significante. Sobre isso afirma que podemos tomar o chiste como um bom 

exemplo de manifestação entre o saber e sua falha: “O chiste provoca o riso porque está 

propriamente preso à falha inerente do saber” (Lacan, 2008, p. 62).  

Tomando o saber no nível analítico, o autor esclarece que o saber sexual é 

abordado pelo ponto em que a proibição pesa, e é por isso que, para o mesmo, os 

primeiros enunciados de Freud a respeito do inconsciente enfatizam a função da 

censura. A descoberta freudiana nos enuncia que podemos estar nisso sem saber que 

estamos: “Onde quer que estejamos, onde quer que funcionemos, pela função do saber 

estamos no horizonte do sexual” (Lacan, 2008, p. 203). 

Dentro dessa discussão, faz um esclarecimento que consideramos relevante, 
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que o saber abordado por ele encontra-se desligado do funcionamento tomado apenas 

como inaugural e suposto, do pensamento. Para Freud o pensamento barra o saber. O 

que significa dizer que o primeiro acesso ao saber é de ordem inconsciente: “O ponto-

origem, a ser entendido sobre o inconsciente, é o ponto nodal de um saber falho. É daí 

que nasce o desejo de saber, desde que ponhamos estas duas últimas palavras numa 

espécie de parêntese, pois se trata do desejo inconsciente puro e simples, em sua 

estrutura” (Lacan, 2008, p. 265). O desejo é uma conotação do saber das relações do 

homem e da mulher pela falta de um instrumento, chamado de falo. 

No Seminário 17 – o avesso da psicanálise que documenta as aulas proferidas 

entre novembro de 1969 a junho de 1970, ele propõe uma retomada do projeto 

freudiano pelo avesso com o objetivo de distinguir o que está em questão no discurso 

como uma estrutura necessária. Para o mesmo, o discurso é concebido como estatuto do 

enunciado da intervenção do S1 numa bateria significante que já integra a rede do que 

se chama um saber, cujo suposto é, então, o sujeito, na medida em que representa esse 

traço específico, a ser distinguido do indivíduo vivo. Trata-se precisamente de algo que 

liga, em uma relação de razão, um significante S1 a outro significante S2. 

Ao apresentar a formula S1/$  S2/a, situa um momento de surgimento do 

objeto a como resto produzido nesse trajeto, sendo este conceituado por Lacan a partir 

da discussão freudiana sobre o sentido da repetição no ser falante. 

Fica claro que Lacan aponta um saber que não se sabe na teoria dos discursos, 

instituído no nível do S2, aquele que chama de outro significante. Porém, ele lembra 

que esse outro significante tem como lugar o grande Outro que oferta as bases da 

fantasia de um saber-totalidade: “O saber fala por conta própria – eis o inconsciente.” 

(Lacan, 1992, p. 66). 
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O significante-mestre (S1), ao ser emitido na direção do S2, que pode ser 

chamado de saber, não só induz, mas determina a castração. A partir daí, tudo o que se 

produz pelo trabalho vai se reunir a esse saber na medida em que é clivado, recalque 

original. Acrescenta ainda, dois anos depois no Seminário 20 – mais, ainda, que até 

agora nada se concebeu que não participasse da fantasia de uma inscrição do liame 

sexual e que, por isso, todo conhecimento pode ser compreendido como subversão 

dessa inscrição, podendo assim afirmar que nada houve senão fantasia em torno do 

conhecimento. 

Voltando ao Seminário 17, encontramos que Lacan, após a formalização dos 

tipos dos discursos, entendido como modalidade fundamental de laço social, reavalia 

sua compreensão sobre o desejo de saber ao afirmar que o que conduz ao saber não é o 

desejo de saber, e sim, o discurso da histérica, uma vez que sua estratégia consiste na 

valorização da falta, indicada pelo objeto a ocupando a posição da verdade reprimida, 

atestando assim, a lacuna no sujeito. O discurso da histérica produz saber. Ao desejo de 

saber, por ser ordenador da pulsão epistemológica, Lacan reserva a causa do que faz um 

ser falante procurar uma análise.  

No seminário 18- De um discurso que não fosse semblante, proferido entre 13 

de janeiro de 1971 a 16 de junho de 1971, encontramos o saber ligado à famosa frase: 

“não há relação sexual no ser falante” (Lacan, data, p. 60) que, segundo sua análise, 

assinala a junção da verdade com o saber. Ele esclarece que não há relação sexual, pois 

a inscrição do falo introduz uma hiância nessa relação que impõe a escolha entre dois 

termos de natureza e função diferentes: o ser e o ter, contrariando a noção freudiana de 

que com o falo se inscreve os termos masculino e feminino.  

No Seminário 20 – mais, ainda, pronunciado no período de 21 de novembro de 
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1972 a 26 de junho de 1973, o saber é conferido ao Outro, como o lugar onde o 

significante se coloca, a residência do dito, desse dito cujo saber põe o Outro como 

lugar: “O estatuto do saber implica que já há saber e no Outro, e que ele é a prender, a 

ser tomado. É por isso que ele é feito de aprender” (Lacan, 2008, p. 103). Por esta razão 

a análise nos anuncia que há saber que não se sabe, um saber que se baseia no 

significante como tal. A descoberta do inconsciente nos oferta a possibilidade de 

observar a sustentação de um saber no sujeito, mas de um saber no nível desse não-tudo, 

onde não há senão o Outro a não saber: “O inconsciente não é que o ser pense, o 

inconsciente é que o ser, falando, goze e não queira saber de mais nada, não saber de 

coisa alguma” (Lacan, 2008, p. 113). No gozar, a conquista desse saber se renova de 

cada vez que ele é exercido, e o poder que ele dá resta sempre voltado para seu gozo. 

Por isso, a dificuldade do exercício do saber se refere ao que realça de sua aquisição e 

ao que se repete, a cada exercício dessa aquisição. 

A formulação da concepção de que o inconsciente é estruturado como 

linguagem é acompanhada da discussão sobre as interfaces entre saber e aprendizagem. 

Lacan aponta que o entendimento do ser como corpo presente no discurso da ciência 

leva ao deslocamento da questão do saber na de um aprender. Diferentemente do que se 

aborda no aprender, o saber é da ordem do significante e instaura o envolvimento pelo 

qual toda a cadeia subsiste. Da ordem do S1, garantindo a unidade de copulação do 

sujeito com o saber.  

Por fim, no último seminário no qual menciona o saber, Seminário 23 – O 

sinthoma, pronunciado entre 18 de novembro de 1975 a 11 de maio de 1976, 

encontramos menção a esse conceito dentro da discussão que aborda a distinção entre 

reminiscência e rememoração em Freud apresentada no seu Projeto. Lacan defende que 
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ao expressar a compreensão de que havia coisas que se imprimia no sistema nervoso 

através de redes, Freud deixará implícita a noção de que alguma se encadeava, em vez 

de simplesmente se trançar. Com isso, conclui que a rememoração discutida por Freud 

consiste em fazer as cadeias entrarem em alguma coisa que já está lá e que se nomeia 

como saber. Além disso, defende que o que Freud sustenta como inconsciente supõe 

sempre um saber, e um saber falado, de modo que o inconsciente se torna inteiramente 

redutível ao saber.  

Encontramos no percurso realizado em Lacan a sustentação para pensarmos a 

relação do sujeito com o saber como tributária da inscrição do significante que carrega a 

marca fálica, sendo ele ofertado pelo Outro que, ao incidir, provoca no sujeito neurótico 

o deslizamento da cadeia significante ao S2. Dessa forma, para Lacan a relação do 

sujeito com o saber carrega a marca de um não-saber irredutível do significante. O 

encaminhamento da cadeia significante tem como efeito a aparição do desejo como falta 

e a produção do objeto a como objeto perdido que se presta a substituir a causa da falha 

do sujeito. Dentro desse contexto, pensamos que o objeto do conhecimento pode 

prestar-se como objeto substituto ao objeto perdido, comparecendo como uma das 

significações fálicas possíveis. Nesse caso, o objeto do conhecimento comparece como 

uma das metamorfoses do objeto a, incidindo como mediação do sujeito com o saber. 

Sendo assim, a aquisição do conhecimento encontra-se relacionada à busca de uma 

resposta, pelo sujeito, acerca do desejo e do seu lugar no gozo do Outro. É por esta 

razão que, de acordo com Almeida (1998), o desejo de saber possui relações com uma 

dívida em relação ao Outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho partiu de uma inquietação sobre a abordagem clínica de 

orientação freudo-lacaniana à dificuldade de aprendizagem. Essa inquietação surgiu a 

partir de um atendimento realizado a um menino de 08 anos que chegara a um serviço-

escola de uma universidade particular privada de Natal/RN, acompanhado de sua mãe 

que solicitava acompanhamento psicológico justificado pela queixa de dificuldade da 

criança, referida pela não aquisição das habilidades da leitura e escrita formal. Esse 

atendimento levou ao questionamento acerca do que autoriza uma criança a aprender. 

Ao empreender uma revisão de literatura sobre o tema nos deparamos com o conceito 

de saber como fundamental para a análise de nossa questão. 

De forma geral, os resultados de nossa pesquisa nos levaram a compreender 

que a abordagem clínica psicanalítica às queixas de dificuldade de aprendizagem ocorre 

na dimensão do saber como advento do inconsciente. Compreendemos que, em Freud, o 

saber é tomado, primeiramente, na histeria como um não querer saber, de propriedade 

inconsciente, sobre a sexualidade. Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, o 

saber é discutido em interface à pulsão e ao desejo e presentificado nas teorias sexuais 

infantis. No caso Hans, o autor exemplifica como o saber sobre a sexualidade opera na 

infância; e em Leonardo da Vinci uma lembrança de infância, apresenta a inteligência 

como reflexo da inscrição do saber em jogo nas investigações sexuais infantis. 

Com ele, reconhecemos a importância do processo de investigação 

empreendido pela criança como efeito da inscrição da dimensão de um conteúdo 

enigmático referido à diferença sexual. Encontramos, também, subsídios para pensar a 

relação entre o aprender e o saber com a ideia de que a relação estabelecida com o 
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conhecimento responde aos passos percorridos pela investigação sexual infantil, 

sustentada pela pulsão epistemofílica. 

Lacan ao nomear de forma mais persistente que o saber, para a psicanálise, se 

remete ao inconsciente, reforça a diferença estabelecida primeiramente por Freud, entre 

o objeto de estudo da ciência e da psicanálise e esclarece que para o psicanalista o saber 

segue em direção diferente do que se produziu na tradição do conhecimento. O saber 

aparece na construção da perspectiva do inconsciente estruturado como linguagem, 

formalizado na estruturação da concepção da cadeia significante.  

Esta concepção, na qual o saber está inscrito como efeito da incidência do 

significante, nos ajuda a pensar as interfaces, alicerçadas por Freud, entre o saber e 

sexualidade, na medida em que esta implica o encontro com a incidência do impossível 

inscrito no impasse da relação sexual. Essa perda inevitável que a inscrição do saber 

aponta, a partir da entrada do significante, é o que organiza a fala do analisando. Com 

isso, é possível dizer que a fala do analisando carrega um saber articulado a uma falta, 

apontando um saber desprovido de sentido ao qual a verdade vem a amarrar-se e se 

constituir como não-toda. 

Lembramos que o caso que suscitou o questionamento sobre o que autoriza um 

sujeito a saber, trazia uma queixa de dificuldade de aprendizagem que consistia na não 

realização da formalização da leitura e da escrita. Ao longo do processo de escuta 

ofertada a Caio, eu era constantemente pega por uma intenção de fazer algo com seus 

impasses da aprendizagem. Contudo, ao realizar o percurso empreendido nesse trabalho, 

compreendo que o objeto do analista na clínica não é o saber do conhecimento, mas o 

saber constituído como falta inscrita pelo saber não-sabido. Por esta razão, a abordagem 
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do saber em análise é feita a partir do semi-dizer da verdade, ou seja, a partir da 

dimensão da incompletude e do impossível de tudo dizer. 

Frente ao vazio inerente à falta, encontramos o desejo de saber relacionado à 

busca de objetos definidos a partir da história de cada ser falante. Sobre isto, Lacan faz 

uma pontuação de relevância ao demarcar que é o discurso da histérica que nos leva ao 

saber, pois este se organiza em torno da falta. Ao evidenciar a falta, o discurso da 

histérica produz um sujeito barrado que, por isso, passa a ser movido pelo desejo de 

saber. Assim, para Lacan, o desejo de saber, por ser ordenador da pulsão epistemofílica, 

é o que faz um ser falante procurar uma análise em busca de saber. 

Acrescentamos a isso a consideração de que nem sempre as desordens de 

aprendizagem nos indicam uma expressão sintomática, pois elas podem ser derivadas de 

aspectos pedagógicos e/ou escolar. Contudo, podemos pensar que, do ponto de vista do 

sujeito, as aprendizagens se encontram articuladas ao impossível em jogo no desejo de 

saber. Com isso, os impasses vivenciados na aprendizagem podem indicar que algo da 

operação do pensamento encontra-se alienada a significantes daquilo que opera como 

proibido ao acesso do saber. Isso nos demonstra que as queixas em torno das 

aprendizagens que chegam à clínica podem ilustrar impasses vividos pelo ser falante 

relacionados a questões subjetivas. Entendemos os desvios à regra do aprender como 

uma manifestação daquilo que é singular, e da própria impossibilidade de generalização 

quando se trata de sujeitos. Com isso, atestamos também que as relações do sujeito com 

o saber produzem efeitos nos processos de aprendizagem, pois expressam o modo como 

cada sujeito se encontra referido ao saber inconsciente na linguagem, ou ainda, como 

cada ser falante dá tratamento ao seu não quero saber nada disso.  
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Ao longo do percurso trilhado nesse trabalho, percebemos também que o termo 

saber é tomado, tanto no ensino de Lacan como na obra de Freud, a partir de uma dupla 

posição: o saber inconsciente, recalcado, sobre o qual o sujeito não quer saber e o saber 

relativo ao conhecimento que se inscreve como uma das possibilidades de destino desse 

não querer saber nada disso. 

Entendemos que o termo “saber” remete em Lacan a muitos outros conceitos, 

os quais foram surgindo no momento em que a pesquisa de levantamento desse conceito 

na obra de Lacan ocorria. Com isso, observamos que precisar o conceito de saber na 

psicanálise de orientação nos levou a compreender a complexidade das relações entre o 

aprender e o saber. No entanto, acreditamos que, ao final desse percurso, pudemos 

responder a pergunta sobre o que autoriza um sujeito a saber. Pensamos que a resposta 

está formulada na inscrição do significante que ao referir-se a outro significante, 

nomeado de saber, produz um sujeito dividido, marcado pela falta inaugural do desejo. 

O saber está referido à falta que o significante inscreve pela incidência da castração, do 

limite da diferença sexual em jogo nas investigações e teorias sexuais infantis. Freud, ao 

considerar o aprender como um dos destinos pulsionais, nos oferta subsídios para pensar 

que as interfaces entre o aprender e o saber, podem ser discutidas na psicanálise através 

do estudo das relações entre sujeito e a sexualidade. Dentro dessa compreensão, o 

aprender e suas variações dizem respeito ao posicionamento do sujeito em relação ao 

desejo de saber.  
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