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Apresentação       
Embora este livro tenha como base de reflexão uma obra que

começou a ser escrita cem anos atrás – a obra de Freud - estamos
diante de um texto afinado com as necessidades e tendências do
nosso tempo.

Em primeiro lugar, crescem e frutificam as demandas da
Educação dirigidas à Psicanálise. Os anos 90 assistiram a uma
proliferação de trabalhos na área, e os educadores estão cada dia
mais informados a respeito da Psicanálise tendo freudiana como
lacaniana.

Muitos não desconhecem mais a existência da sexualidade
infantil e alguns já podem concordar com a afirmação freudiana
segundo a qual é o “húmus de nossas piores disposições que nascem
as nossas melhores virtudes”.

Ou seja, das pulsões parciais sexuais em movimento no infans
“perverso polimorfo”, base de uma sexualidade infantil definida por
Freud como uma busca errática de prazer – nossas piores
disposições -, nascem à sublimação, o desejo de saber e, em
consequência se ambos, as obras culturais e do pensamento por eles
propiciadas.

A colaboração de Paulo Arthur Buchvitz se alinha entre os
trabalhos que discutem e divulgam as contribuições de Freud para a
educação, acrescentando a essa transmissão uma importante



peculiaridade.
Em se tratando de um psicanalista que é também um pastor

protestante, pode-se pensar que seu texto poderá atingir os
educadores religiosos em uma saudável troca entre discursos sociais
a princípio bastante díspares.

Pois, se para Freud precisamos de nossas piores disposições,
já que delas advém a cultura, para o pensamento religioso, a
Educação deve “arrancar o mal pela raiz”, pois do contrário não
surgirão nossas melhores virtudes, como observa Catherine Millot em
Freud Anti-pedagogo.

Dentre as conclusões deste livro, destaca-se a seguinte: “A
curiosidade sexual infantil pode afetar a capacidade intelectual.

Dependendo do impacto que a sexualidade infantil exerce
sobre esta capacidade, resultará em melhores ou piores condições
cognitivas, viabilizando ou não a aquisição de novos conhecimentos”.

Ao conhecerem as relações que se podem esclarecer entre
curiosidade sexual e atividade intelectual, é possível que os
educadores se mostrem menos dispostos a agir de modo coercitivo
sobre as manifestações dessa curiosidade.

É claro, que tais informações não os impedirão, em muitas
ocasiões, de ter suas ações governadas por moções opostas ao que,
porventura, tenham aprendido com a psicanálise; moções de outra
ordem, inconscientes talvez.

É possível também que alguns se citam desnorteados,
entendendo tais informações como uma conclamação ao Laissez
faire – “deixem livre a criança, do contrário ela não se desenvolverá
intelectualmente!” – e passem a confundir o livre exercício da



curiosidade sexual com a falta das necessárias regras que regulam o
convívio humano.

Mas nada disso impede que os pesquisadores das relações
entre a Psicanálise e Educação prossigam transmitindo seus
conhecimentos.

Esperam que a chuva de informações psicanalíticas que levam
aos educadores encontre um terreno já semeado, ou seja, encontre
um educador já preparado – que já sabe sem saber, que já viu sem
ver, as informações inconscientes de seus alunos – pois, do contrário
sua chuva não produzirá vicejamento algum.

Finalmente, uma discussão sobre as origens da curiosidade
infantil traz de volta uma forma de abordar a questão que andou
perdendo terreno para outras formas extremamente comerciais de
discuti-la.

A mídia da “inteligência emocional” pensa estar integrando
dimensões que este livro mostra claramente serem inconciliáveis: o
desejo, na verdade, é o de nada saber.

O impacto da sexualidade infantil sobre o desenvolvimento
cognitivo diz respeito ao destino da investigação sexual infantil:
excessivamente inibida, produzirá a inibição intelectual; recalcada
retornará como sintoma; sublimada, transmutar-se-á em desejo de
saber.

Em todos esses destinos, porém, a curiosidade sexual – não a
vontade de saber sobre o sexo, mas a curiosidade pelas origens, a
pergunta pela castração, a pergunta sobre a própria origem no desejo
do Outro, perguntas essas irrespondíveis – jamais estarão lado a lado
com o desejo de saber.



Para desejar saber, é preciso esquecer que já fracassamos na
busca essencial, na resposta à pergunta originária sobre o desejo do
Outro. Só por isso podemos prosseguir perguntando.

Por isso, Lacan afirmou que não há propriamente desejo de
saber, e sim desejo de nada saber, referindo-se aí ao saber
inconsciente.

Mas, é graças ao desejo de nada saber que nos colocamos em
marcha, em direção aos saberes constituídos, ao conhecimento.

Nesse movimento, produzimos uma curva assintótica: o saber
que efetivamente se busca funciona como imã que atrai, ao qual,
porém, não podemos chegar sob pena de nos encontrarmos com
nossa profunda impossibilidade de saber sobre o inconsciente, a
sexualidade, a morte.

Colocamo-nos, então, novamente em movimento, próximos, e,
todavia distantes, do saber inconsciente, produzindo conhecimento,
ciência, cultura, progresso, civilizações internas.

Assim, o conflito, a luta no seio do movimento de aprender é
inevitavelmente humana. Não é possível uma conciliação
harmoniosa, uma inteligência emocional ingenuamente integrada.
Saber disso não torna impotente o educador.

Mas, o torna mais tolerante diante de seu aluno, de sua
angústia (dele e do aluno) e até de seus fracassos (dele e do aluno).

Maria Cristina Kupfer - Professora Livre Docente do Instituto de
Psicologia da USP.

 
Introdução
Um pai educou o seu filho a moda antiga. Não desejava que



fosse influenciado com os ditames perversos da sociedade sobre o
sexo.

Tinha medo que os amigos, a televisão, a cultura e a linguagem
influenciassem negativamente a sua sexualidade.

Por isso, resolveu criá-lo sozinho numa ilha, onde somente ele
pudesse orientar o filho nas questões delicadas da vida.

Viveram muitos anos felizes na ilha. Pai e filho eram amigos,
tinham longas conversas sobre assuntos diversos.

Quando o filho perguntava sobre sexo o pai desviava o
assunto, e até mesmo repreendia o garoto por ter curiosidade em
temas tão banais.

Para desconversar o assunto, o pai inventava teorias sexuais
absurdas, na tentativa de preservar a inocência e a pureza do
menino.

Por não ter acesso às respostas a suas perguntas sobre sexo,
o menino parou de perguntar. O pai era legalista, concebia a
sexualidade apenas a partir da moralidade e da procriação.

Mas, o filho que o pai desconhecia, queria saber da
sexualidade tendo vínculo com as questões da vida.

A curiosidade do filho tem seguintes questões:
- De onde vem a vida?

Ao perguntar temas sexuais, a criança deseja saber a origem
da vida. Ou seja, a vida nasce do sexual? Quem não sabe de onde
vem não sabe para onde ir.

- Como a vida é feita?

Ao perguntar de gravidez, a criança deseja saber como a vida é
feita. Ou seja, como é que Eu fui feito? Quem sabe como foi feito, tem



facilidade em se auto-realizar.
- Porque na vida nasce o irmão?

Ao nascer o irmão, a criança se sente insegura frente ao afeto
dos pais. Ou seja, por que nasceu o "chato" que ocupa o meu lugar?
Quem superar a crise, consegue nascer para o Eu social.

- Porque na vida nascem homens e mulheres?

Ao perguntar da diferença sexual, a criança deseja saber por
que nascem homens e mulheres diferentemente? Ou seja, porque um
bebê tem "pipi" de fora, e o outro um "pipi" de dentro? Quem sabe a
diferença sexual, tem relação harmoniosa com o sexo oposto.

- Porque a vida pode morrer?

Ao ver a morte, a criança tem o desejo de saber por que a
morte existe. Ou seja, porque será que a vida pode morrer? Quem
conceber a morte naturalmente tem a saudade. Ao que se prende ao
luto, desenvolve a melancolia.

- Como se fosse um pequeno filósofo, ao perguntar:
- De onde viemos e para onde vamos?

 Na verdade, queria saber de onde ela veio quem o fez; a
diferença entre o menino e a menina; se o novo irmão atrapalha; se o
bebê pode morrer dentro da barriga da mãe; porque o pai e a mãe
dormem na mesma cama, etc.

Ao completar quinze anos, o pai resolveu dar um presente para
o rapaz.

Trouxe-o para conhecer e visitar a cidade de São Paulo.
Ao passearem pela cidade, o pai ia respondendo as perguntas

do filho:
- Pai, o que é aquilo?



O pai respondia:
- É um carro.

- E aquilo?

- O pai dizia:
- Uma loja.

- Mais aquilo?

- Um restaurante.

Muitas outras perguntas e respostas se davam entre eles.
De repente, passa ao lado dos dois uma linda menina de mini-

saia, e logo o rapaz perguntou:
- Pai, o que é aquilo?
O pai respondeu rispidamente:
- Aquilo, meu filho, infelizmente, é o “demônio”?

O menino ficou olhando a jovem até perdê-la de vista.
Voltaram felizes para a ilha pelo excelente passeio que fizeram.
O pai resolveu, então, perguntar ao filho:
 - Filho, o que você mais gostou na Cidade?

O Filho Respondeu com os olhos brilhantes:
– Pai, eu gostei mais do “demônio”!

O pai colocou as duas mãos na cabeça e disse baixinho:
- O meu filho está se perdendo!

Ainda que a mãe não apareça na narrativa, este jovem tinha a
orientação dela para a compreensão de sua sexualidade.

A metáfora mostra que a sexualidade surge nas crianças: na
curiosidade, na fala, no pensamento, no corpo, na sensualidade, no
erotismo, no saber e nas perguntas.



Desde a tenra idade, a sexualidade faz parte do processo de
desejo de saber na formação da criança.

 
1. A Relação Entre a Curiosidade Sexual e a Curiosidade

Intelectual
O livro começa pela análise da relação entre a curiosidade

sexual e a curiosidade intelectual, tendo como hipótese que a
curiosidade sexual está ligada, na infância, a questões sexuais.

     Posteriormente, essa curiosidade será direcionada para outras
atividades intelectuais, já não mais de ordem sexual, mas que são
influenciadas pelas primeiras investigações sobre os temas sexuais.

     A análise do pequeno Hans mostra que o seu interesse por
questões sexuais despertou nele o espírito de investigação, e que
essa investigação era sinal evidente de que ele se interessava pela
sexualidade.

     A razão pela qual a criança é levada a fazer essas
investigações está relacionada às teorias sexuais infantis, em que ela
é despertada a investigar temas sexuais.

     Os temas principais, que impulsionam a criança nessa
investigação, estão relacionados à origem dos bebês e à distinção
que ela procura fazer entre a figura masculina e a figura feminina
percebida em seus pais.

     A curiosidade sexual infantil, assunto que desperta na criança o
interesse sobre questões sexuais, exerce certa influência sobre o
desenvolvimento intelectual e dependendo das circunstâncias em que
isso ocorre, pode auxiliar ou dificultar a aquisição de novos saberes.

     Os textos de Freud para este estudo foram: "Três Ensaios da



Teoria Sexual", no tópico "A Sexualidade Infantil", de 1905. "Análise
da Fobia de um Menino de Cinco Anos", de 1909; "Sobre as Teorias
Sexuais Infantis" de 1909; "Algumas Conseqüências Psíquicas da
Diferença Anatômica Entre os Sexos", de 1925; "Cinco Conferências
de Psicanálise", de 1910 e "Uma Recordação Infantil de Leonardo da
Vinci", de 1910.

     1.1. o Desejo de Saber Ligado à Sexualidade
     Freud (1905), no texto "Três Ensaios da Teoria Sexual", no

tópico "A Sexualidade Infantil", levanta a possibilidade de que
aspectos da sexualidade infantil podem estar relacionados ao
processo de desejo de saber da criança.

      Discorre dizendo, que aproximadamente na mesma época em
que a vida sexual da criança atinge sua primeira fase de expansão,
entre os três e os cinco anos, estabelecem-se nela igualmente os
primórdios dessa atividade que se atribui ao desejo de saber ou de
investigação.

     As suas relações com a vida sexual são especialmente
importantes, pois se aprende através da psicanálise que a pulsão de
saber das crianças encontra-se atraída pelos problemas sexuais com
uma precocidade insuspeitada e uma intensidade inesperada, e que
talvez esse desejo de saber seja despertado unicamente por tais
problemas.

     Existe realmente uma possível dependência entre uma e outra
investigação, ou seja: a pulsão do saber está primeiramente ligada às
investigações sexuais.

     Posteriormente, a outras investigações, já não mais de ordem
sexual, que estariam sendo influenciadas pelas primeiras
investigações sobre a sexualidade infantil.



     A pulsão de investigação sexual, sobre a qual se sabe que
culmina na investigação e nas teorias sexuais infantis, apóia-se numa
atividade não-sexual.

Mas, pode ser que, em última análise, aquilo em que ela se
apóia não existisse antes de a sexualidade vir despertá-la.

     A busca do saber nas crianças está ligada às pesquisas
sexuais e, posteriormente, na vida adulta, o desejo de saber se
direciona para outras atividades intelectuais.

 
     1.2. A Curiosidade Sexual do "Pequeno Hans"
     Para esclarecer melhor a existência da relação entre a

curiosidade sexual e a curiosidade intelectual, se descreve trechos da
análise que Freud (1909) fez do pequeno Hans.

     Nesse texto encontra-se nitidamente o interesse de Hans por
questões sexuais e isso faz dele um investigador:

     A sede de conhecimento parece inseparável da curiosidade
sexual.

     A curiosidade de Hans dirige-se particularmente para seus pais.
     Hans:
     - Papai, você também tem um faz-pipi?

     O pai:
     - Claro que sim, naturalmente.

     Numa outra ocasião, ele observa, com toda a sua atenção
concentrada, sua mãe que se despe antes de se deitar.

     Ela lhe pergunta:
     - Por que você está me olhando assim?



     Hans: - Só estou vendo se você também tem um faz-pipi.

     A mãe: - Claro você não sabia?

     Hans:
     - Não, eu achava que, como você é tão grande, você devia ter

um faz-pipi como um cavalo.

     O primeiro traço no pequeno Hans que pode ser encarado
como parte de sua vida sexual é um interesse particularmente vivo
por seu pipi.

     Esse interesse despertou nele o espírito de investigação.
     O pequeno Hans desenvolve uma investigação sexual

considerável em torno de três temas, que são: o primeiro tema o
pênis.

     O segundo tema de investigação gira em torno da defecação; e
o terceiro tema é o da gravidez e do nascimento.

     Pelo dito, o desejo de saber do pequeno Hans tem a ver como
o saber das questões de natureza sexual e que esse interesse pode
determinar posteriormente formas do pensamento.

     Ali, nos jogos e nas conversas desse menino de três anos e
nove meses, emergiam os sinais evidentes de que ele se interessava
vivamente por problemas de natureza sexual.

     Freud tem a oportunidade de acompanhar muito de perto uma
emergência de formas de pensamento oriundas de problemas ou
interesses sexuais.

     Em outras palavras, a inteligência, para Freud, se faz de restos
de sexualidade, e aí está em Hans, um exemplo claríssimo desse
princípio.

     Nada mais fácil em dizer que foi possível estabelecer uma



relação entre a curiosidade sexual e a curiosidade intelectual.
 
     1.3. Os Interesses Sexuais da Criança
     Freud (1908) pontua em "Sobre as Teorias Sexuais Infantis", as

questões pelas quais a criança tem tanta curiosidade sobre os temas
sexuais.

     A primeira dessas teorias deriva do desconhecimento das
diferenças entre os sexos, consistindo em atribuir a todos, inclusive
às mulheres, a posse de um pênis.

      A outra é que a ignorância da vagina também permite às
crianças acreditar na segunda de suas teorias sexuais, precisando o
bebê ser expelido como excremento, numa evacuação.

     A terceira das teorias sexuais típicas surge nas crianças
quando, por qualquer circunstância doméstica elas testemunham
acidentalmente uma relação sexual entre os pais, adotando o que se
poderia chamar de uma concepção sádica do coito.

     O conceito que Freud encontrou com maior freqüência foi que
os casados urinam um em frente do outro.

     Por assim, dizer, essas teorias são respostas às perguntas.
Assim como os adultos tentam responder às crianças questões que,
afinal, provavelmente não têm resposta (as grandes questões
metafísicas).

     Também a criança vê-se diante de interrogações para as quais
não tem resposta imediata, resposta "científica", ou seja,
correspondente ao seu entendimento.

     Mas a principal pergunta da criança está na indagação que a
criança faz sobre a origem dos bebês.



     Parece que a criança começa refletir sobre o primeiro grande
problema da vida e pergunta a si mesma: De onde vêm os bebês?

     Indagação cuja forma original certamente poderia ser: de onde
veio esse bebê intrometido?

     Na verdade o impulso de saber na criança, relacionado com a
origem dos bebês, está ligado ao seu interesse egoísta.

     Não é, em absoluto, de maneira espontânea como se tratasse
de uma necessidade inata de causalidade, que se desperta, nesse
caso, o impulso de saber nas crianças, mas sob o incitamento diante
da chegada de um novo bebê.

     Na controvérsia se diz que a distinção pai-mãe não despertaria,
portanto, o desejo de saber.

     Não suscitaria mais perguntas do que outras distinções
fornecidas pelo mundo dos adultos, e o incitamento só chega no
momento em que se acrescenta um elemento pulsional, precisamente
o ciúme em relação a uma outra criança.

     O impulso de saber da criança está vinculado ao conflito que
ela tem sobre a origem dos bebês, pois terá, a partir daí, o seu lugar
de existência ameaçado na chegada de um novo bebê.

     O destaque é que as teorias sexuais na criança são
desencadeadas, inicialmente, pela preocupação sobre a origem dos
bebês e, a partir dessa preocupação, Freud desenvolve
principalmente três dessas teorias sexuais.

      O problema número um, aquele a que as crianças procuram
responder por meio de suas teorias sexuais infantis, ou, em todo o
caso, aquele que está no início de todo um encadeamento de teorias
sexuais, seria, portanto: De onde vêm as crianças?



     Freud desenvolve principalmente três delas (com muitas
variantes e fantasias corretas): em primeiro lugar, a fantasia de que
todos os seres humanos, inclusive os seres femininos, têm um pênis.

     Em seguida, a teoria do nascimento cloacal (portanto, pela via
intestinal); e, finalmente, a chamada concepção sádica do coito.

     Na medida em que a criança não tem, adequadamente, dos
adultos as informações coerentes sobre as suas perguntas sexuais,
passará, então, a ter sérios conflitos psíquicos.

     Pode-se deduzir que as crianças se recusam a crer na teoria da
cegonha e que, a partir dessa primeira decepção, começam a
desconfiar dos adultos e a suspeitar.

Que estes lhes escondem algo proibido, passando como
resultado a manter em segredo suas investigações posteriores.

     Entrementes, as crianças experimentam o seu primeiro conflito
psíquico, pois certas concepções pelas quais sentem uma preferência
pulsional não são consideradas corretas pelos adultos e se
contrapõem a outras defendidas pela autoridade dos mais velhos, as
quais, entretanto, não lhes parecem aceitáveis.

     Esse conflito logo pode transformar-se numa dissociação
psíquica.

     Com isso o conjunto de concepções consideradas boas, mas
que resultam numa cessação da reflexão, em que o conjunto das
concepções dominantes e conscientes prevalece.

     Enquanto o outro conjunto, a favor do qual o trabalho de
investigação infantil coligiu novas provas.

     As quais, entretanto, não devem ser consideradas, torna-se o
conjunto das opiniões recalcadas e inconscientes, formando o



complexo nuclear de uma neurose.
     O conflito psíquico estaria relacionado ao segredo que os

adultos têm sobre o sexual e que não é explicitado às crianças de
forma clara e correta.

     Esse conflito psíquico centraliza-se na noção de saber das
crianças, em que o conflito psíquico seria, no início, um conflito em
torno do saber e em torno da recusa parental em proporcionar esse
saber.

     A criança obtém uma resposta oficial sob a forma não de
"teorias sexuais", precisamente, mas de fábulas - como as da
cegonha ou do repolho - apresentadas pelos adultos como se fossem
respostas científicas e objetivas.

     Parece que o eixo central da noção do saber na criança provém
do conflito psíquico que ele chama de conflito edipiano.

     Esse conflito edípico se estabelece no confronto entre a criança
e seus pais.

     A criança estaria intensamente interessada em saber de onde
vêm as crianças, e, essas informações lhe são dadas pelos pais não
em forma de teorias sexuais, mas através de fábulas preconizadas
pelos adultos.

 
     1.4. O Complexo de Édipo e a Origem dos Bebês
     Surge, a questão do complexo de Édipo e a sua relação com a

busca do saber na criança.
     Para alguns psicanalistas a idéia de que o conhecimento que a

criança pode ter sobre a diferença entre o masculino e feminino não a
levaria ao incitamento à investigação, porque esta diferença parece



ser clara para ela.
     A criança faz uma pergunta verdadeira: De onde vêm às

crianças? 
     É uma questão talvez mais realista, mais susceptível de uma

resposta objetiva, do que a pergunta: de onde vem a diferença dos
sexos?

     Ela tem elementos de resposta para essa interrogação, na
observação, pelo menos da gravidez e tudo o que acompanha um
parto.

     As investigações sexuais da criança estão ligadas
principalmente à origem dos bebês, e que as atividades intelectuais e
científicas de Leonardo da Vinci estão vinculadas a essa questão.

     Freud relaciona a curiosidade intelectual muito viva de
Leonardo, sua paixão de investigação científica, com as pesquisas
sexuais das crianças, centradas principalmente na origem dos bebês.

     Em "Sobre as Teorias Sexuais Infantis", se considera que o
ponto de partida que levava a criança a investigar não era a diferença
entre o homem e a mulher.

     Freud diz que se pudéssemos despojar-nos de nossa existência
corpórea e observar as coisas da terra com uma nova perspectiva
como seres puramente pensantes, de outro planeta.

     Por exemplo, talvez nada despertasse tanto a nossa atenção
como o fato da existência de dois sexos entre os seres humanos,
que, embora tão semelhantes em outros aspectos, assinalam suas
diferenças com sinais externos muito óbvios.

     No entanto, não me parece que as crianças também tomem
esse fato fundamental como ponto de partida de suas investigações



sobre os problemas sexuais.
     Mas, na argumentação posterior, Freud pontua que o problema

que leva a criança a aguçar o seu pensamento é, provavelmente, a
chegada de um novo bebê.

     Surge sob o aguilhão das pulsões egoístas que a dominam,
quando é surpreendida pela chegada de um novo bebê.

     A perda, realmente experimentada ou juntamente temida, dos
carinhos dos pais e o pressentimento de que, de agora em diante,
terá sempre de compartilhar seus bens com o recém-chegado
despertam suas emoções e aguçam sua capacidade de pensamento.

     Já no texto (1925) "Algumas Conseqüências Psíquicas da
Distinção Anatômica entre os Sexos", Freud tem certa dúvida quanto
ao interesse sexual da criança. Se for despertado pela diferença entre
os sexos ou em saber a origem dos bebês.

     Acreditava que o interesse sexual das crianças, diferentemente
daquele dos adolescentes, era despertado, não pela diferença entre
os sexos, mas pelo problema de saber de onde provinham os bebês.

     Vemos agora que, pelo menos com as meninas, esse por certo
não é o caso. Com os meninos não há dúvida de que isso pode
acontecer, de um e de outro modo, ou com ambos os sexos
circunstâncias fortuitas podem determinar o acontecimento.

     Ainda que o texto pareça polêmico, Freud postula que existiria
uma espécie de reconhecimento pré-edipiano, que seria a distinção
entre homem e mulher ou pai e mãe.           

Já existe admissão de uma distinção entre homem e mulher, e
que a criança se enquadra nessa distinção, do lado dos meninos e do
lado das meninas e o reconhecimento de uma distinção dos gêneros,



precedendo a diferença dos sexos.
     Esse conflito edipiano não se refere à passagem da criança

pelo complexo de Édipo, mas, esse conflito psíquico.
Gira em torno da recusa e do poder dos pais em não fornecerem

explicação adequada sobre as questões sexuais e gira em torno,
também, da luta  que a criança tem pelo saber.

     O outro aspecto importante na perspectiva que procuro
desenvolver é a recusa, pelos pais, em dar explicação adequada.

     São as falsas explicações dadas sob a forma de teorias sexuais
da fecundação, da gestação e do parto.

     Tanto assim que Freud descreve aí o primeiro conflito psíquico,
o primeiro conflito edipiano, como gravitando em torno dessa luta pelo
saber e também, claro, pelo poder entre os pais que recusam a teoria
e a representação adequadas e a criança que procura adquiri-las.

     Desse modo, o pensamento de que a criança é despertada nas
investigações sexuais, em decorrência, principalmente, da origem dos
bebês.

     No entanto, para outros psicanalistas, aceitam que o conflito
que leva a criança a querer saber está associado ao complexo de
Édipo e não pela sua pergunta sobre a origem dos bebês.

     Pois, se fosse pela origem dos bebês que levasse a criança a
querer saber, os filhos únicos não teriam essa preocupação.

            Freud achava de início, que a pergunta pelas origens era
detonado depois que um irmão nascia.

     É claro que o fato não é assim tão simples se assim fosse, os
filhos únicos jamais atravessariam a angústia.

     Pode-se dizer que a descoberta da diferença sexual anatômica



da criança não depende de sua observação, mas da passagem pelo
complexo de Édipo.

     O Édipo é o processo através do qual uma menina se define
como mulher e o menino como homem (ou vice-versa), depois de
terem extraído das relações com o pai e mãe as referências
necessárias a essa definição.

     A criança descobre diferenças que a angustiam. É essa
angústia que a faz querer saber.

     É importante observar que a angústia da criança em razão da
passagem dela pelo complexo de Édipo, não lhe permite diretamente
querer saber a distinção entre as diferenças sexuais e, por isso, a
criança se envolve nas investigações sexuais infantis.

     Só que a abordagem direta é difícil, justamente porque envolve
angústia. Os instrumentos de que a criança pode dispor são o que
Freud chamou de  "investigações sexuais infantis”.

     As duas linhas abordam aspectos diferentes da teoria freudiana
sobre a investigação sexual infantil, como percebido acima.

     No entanto, apesar de posições diferentes, o presente estudo
vai discorrer sobre essas posições de modo a tentar fazer a interação
entre estes dois pensamentos.

     Mas, com referência ao texto de Freud (1910): "Cinco Lições de
Psicanálise", se percebe que no tempo em que a criança é dominada
pelo complexo de Édipo, e que ainda não é reprimido, ela se dedica
às investigações sexuais.                                     

     No tempo em que é dominada pelo complexo central ainda não
recalcado, a criança dedica uma parte significativa de sua atividade
intelectual a serviço das investigações. Começa a indagar de onde



vêm às crianças.
     Comumente o que lhe desperta a curiosidade é a ameaça

material do aparecimento de um novo irmãozinho, no qual a princípio
só se vê como competidor.

     Sob a influência dos impulsos parciais que nela age se forma
até numerosas teorias sexuais infantis.            

     Pelo sim, se descobre pelos textos freudianos (1910)
"Complexo de Édipo" e "As Teorias Sexuais Infantis", são as
etiologias (origem) através das quais a criança seria impulsionada a
investigar os movimentos da sexualidade humana.

     Nesses trechos se percebe as bases fundamentais sobre as
quais repousaria toda a sede de saber da criança.

     De um lado, ao considerar a origem dos bebês como o tema
central que despertaria na criança o impulso de saber, e do outro que
aceita a passagem da criança pelo complexo de Édipo, estas são as
etiologias principais que a levaria ao desejo do saber.

     Ou seja, as formulações de ambas as linhas podem se
constituir em dois temas principais que levariam a criança a querer
saber.

     Percebe-se, então, que a criança dedica-se aos interesses
sexuais como parte notável da sua atividade intelectual, quer seja
pelo nascimento de um bebê ou pelo interesse de saber a distinção
entre os sexos.

     Porém, é imprescindível, referir-se a um outro texto de Freud
(1910), em que a relação entre o sexual e o intelectual é,
notoriamente, analisado: "Uma Recordação Infantil de Leonardo da
Vinci".



     Lá, a sexualidade infantil e a trajetória pessoal e artística de
Leonardo, mostram que suas atividades intelectuais foram
influenciadas pelas suas investigações da infância vinculadas às
questões sexuais.            

     Como esclarecida por Freud, a essência e o segredo de sua
natureza parecem derivar do fato que, depois de sua curiosidade ter
sido ativada, na infância, a serviço de interesses sexuais, conseguiu
sublimar a maior parte de sua libido em ânsia pela investigação.

     Sendo assim, Freud relaciona a curiosidade intelectual muito
viva de Leonardo, sua paixão de investigação científica, com as
pesquisas sexuais das crianças.

     Presumiu-se que a curiosidade sexual infantil, assunto que
desperta na criança o interesse sobre a sexualidade, exerce
influência sobre o desenvolvimento intelectual e, dependendo das
circunstâncias em que isso ocorre, poderá auxiliar ou dificultar o
processo cognitivo na aquisição do conhecimento.

     Pode-se dizer, então, que, para Freud, a mola propulsora do
desenvolvimento intelectual é sexual.

     Melhor dizendo, a matéria de que se alimenta a inteligência em
seu trabalho investigativo é sexual.

     A inteligência emerge a partir de um apoio sobre restos sexuais.
     Portanto, foi possível apontar a existência de uma relação entre

a curiosidade sexual e a curiosidade intelectual.
     O desejo de saber na criança pode estar ligado, primeiramente,

à investigação sexual infantil e, posteriormente, essa investigação
pode ser direcionada para outras atividades intelectuais.

     Os temas principais que impulsionam a criança a investigar



seriam a origem dos bebês e a diferença sexual entre o homem e a
mulher.

     A seguir, propõe-se analisar as ligações entre a curiosidade
intelectual e a curiosidade sexual.

     Para isso, utilizar-se-á, principalmente, o texto (1910), em que
Freud pontua, sistematicamente, três possibilidades ou três destinos
diferentes da curiosidade sexual.

 

2. Os Destinos Diferentes da Curiosidade Sexual
     O segundo capítulo do livro tem o propósito de analisar os três

diferentes destinos da curiosidade sexual.
     No primeiro destino, a curiosidade sexual participa do mesmo

destino da sexualidade, que seria o recalque, e isso leva a certa
limitação da atividade intelectual, causando inclusive, possíveis
alterações psíquicas.

     No segundo destino, a curiosidade sexual pode dominar ou
resistir ao recalque sexual, mas que, ainda, não permite a plena
liberdade para avançar em outras investigações,

     Assim, a investigação torna-se uma atividade sexual de caráter
interminável e repetitivo e a atividade intelectual tão desejada, de
alcançar uma solução, torna-se cada vez mais distante.

     O terceiro e último destino da curiosidade sexual sofre o
processo da sublimação, viabilizando outros interesses intelectuais,
dando condição de que a sexualidade venha derivar-se para um novo
interesse não-sexual, psssibilitando, assim, outras investigações
intelectuais.

     Leonardo da Vinci enquadra-se nesse último destino, em que a



sua curiosidade foi ativada na infância pelos seus interesses sexuais
e que conseguiu sublimar a maior parte de sua energia sexual nas
investigações que realizou.

     Os textos de Freud utilizados neste capítulo são: "Uma
Recordação Infantil de Leonardo da Vinci", de 1910; "Três Ensaios da
Teoria Sexual" no tópico "A Sexualidade Infantil", de 1905 e "A
Sexualidade na Etiologia das Neuroses", de 1898. 

    
     2.1. O Primeiro Destino da Curiosidade Sexual
     No texto (1910) "Uma Recordação Infantil de Leonardo da

Vinci", Freud indica que a investigação sexual infantil passa por um
período de "enérgico recalque sexual", e que o impulso de investigar
a partir daí terá três destinos diferentes.

     No primeiro destino a investigação participa do destino da
sexualidade e isso pode acarretar no indivíduo uma certa limitação da
atividade intelectual.

     Essa limitação pode permanecer durante o decorrer de sua
vida, causando, segundo Freud, possíveis alterações psíquicas.

     No primeiro destino, a curiosidade intelectual partilha do destino
da sexualidade, e permanece desde então inibida.

     O livre exercício da inteligência fica limitado pelo resto da vida,
ainda mais que logo, sob a influência da educação, entra em cena a
força de coerção religiosa do pensamento. Esse é o tipo da inibição
neurótica.

     Compreende-se que este enfraquecimento adquirido do
pensamento seja muito favorável à eclosão de uma neurose.

     É possível pensar que o primeiro destino é relativamente



simples. O recalcamento da sexualidade arrasta com ela e deteriora o
próprio exercício intelectual.      Considera-se que no momento em
que a sexualidade é recalcada, a curiosidade do indivíduo pode ficar
inibida, prejudicando-o, posteriormente, nas atividades intelectuais,
além dos sérios comprometimentos psicopatológicos que ele pode vir
a ter.

     A sexualidade sofre um violento recalque e, por conseguinte,
traz vários prejuízos à inteligência e à capacidade intelectual.

     O primeiro deles é semelhante ao destino da própria
sexualidade: sofre um recalque violento, fica contido e tem a sua
atividade extremamente limitada.

     A inteligência fica comprometida e se pode dizer então que a
conseqüência desse excessivo recalque é a inibição intelectual.

     O recalque torturante da sexualidade trará, certamente, grandes
prejuízos cognitivos ao indivíduo que sofre esse tipo de recalque.

     Isso porque a sua capacidade epistêmica (capacidade de ter
conhecimento) participa do mesmo destino da investigação sexual, ou
seja, o recalcamento.

 
     2.2. O Segundo Destino da Curiosidade Sexual
     No segundo destino, Freud postula que o desenvolvimento

intelectual pode dominar ou resistir ao recalque sexual, mas que não
permite a plena liberdade para avançar em outras investigações.

     O desenvolvimento intelectual é suficientemente forte para
resistir ao recalque sexual que o domina.

     Algum tempo após o término das investigações sexuais infantis,
a inteligência, tendo se tornado mais forte, recorda a antiga



associação e ajuda a evitar o recalque sexual.
     As suprimidas atividades sexuais de pesquisa emergem do

inconsciente sob a forma de uma preocupação pesquisadora
compulsiva.

Naturalmente forte para sexualizar o próprio pensamento e colorir
as operações intelectuais, com o prazer e a angústia característicos
dos processos sexuais.

     Neste caso, a investigação intelectual torna-se uma atividade
sexual, muitas vezes a única, e o sentimento que advém da
intelectualização e explicação das coisas substitui a satisfação
sexual.

     Mas, o caráter interminável das investigações infantis é também
repetido no fato de que tal preocupação nunca termina e que a
sensação intelectual, tão desejada, de alcançar uma solução, torna-
se cada vez mais distante.

     Assim, as atividades intelectuais seriam de certa maneira
substituições da sexualidade infantil, e isso levaria a uma espécie de
obsessão na investigação.

     Que por sua vez, causaria o prazer ou a angústia semelhante
aos processos que se têm nas investigações sexuais.

     Como as investigações sexuais foram intermináveis, o mesmo
pode acontecer nas operações intelectuais.

     Freud (1905) referindo-se ao "Trabalho Intelectual" deduz a
idéia de que o trabalho intelectual está vinculado à sexualidade
infantil, inclusive, muitos "distúrbios nervosos"  estão ligados ao
excessivo trabalho intelectual.

     É fato inegável que a concentração da atenção numa tarefa



intelectual e o esforço intelectual ou geral produzem uma excitação
sexual concomitante em muitos jovens, assim como em adultos.

     É esta, sem dúvida, a única base justificável para o que em
outros sentidos constitui o hábito questionável de atribuir os distúrbios
nervosos ao excesso de trabalho intelectual.

     As fontes de emoções que o educando atravessa frente às
provas e trabalhos difíceis em sala de aula afetam as relações dele
na escola, bem como levar o aluno à manipulação dos seus órgãos
sexuais.

     Nos escolares, a angústia de fazer exames ou a tensão
causada por um trabalho difícil pode ser importante não só por afetar
as relações da criança na escola.

      Mas, também, por provocar a irrupção de manifestações
sexuais, pois freqüentemente em tais circunstâncias pode ser sentido
um estímulo que leva a criança a estimular os órgãos sexuais.

     O efeito sexualmente excitante de muitas emoções, que são em
si mesmas desagradáveis, tais como sentimento de opressão, medo
ou horror, persiste em grande número de pessoas por toda a vida
adulta.

     As manifestações sexuais do educando podem causar certos
prejuízos à sua capacidade em se concentrar nas tarefas cognitivas.

     Pode ser que essas manifestações sejam indicadores de que o
aluno ainda não conseguiu desvencilhar-se de suas questões sexuais
da infância.

     Outro texto (1898) "A Sexualidade na Etiologia das Neuroses",
Freud mostra que o trabalho intelectual pode refletir uma espécie de
proteção contra a neurose cuja etiologia encontra-se na sexualidade.



     É verdadeiro se, alguém devido à perturbação sexual, se torna
predisposto à neurastenia, tolera passivamente o trabalho intelectual
e as exigências psíquicas da vida.

     Mas, ninguém se torna neurótico apenas por efeito do trabalho
ou da excitação. O trabalho intelectual é antes uma proteção contra a
neurastenia.

     São precisamente os mais incansáveis trabalhadores
intelectuais que escapam da neurastenia, e aquilo de que o
neurastênico (doente mental) se queixa como sobrecarga que o faz
adoecer não pode, via de regra, ser chamado de trabalho intelectual ,
seja por sua qualidade, seja por sua quantidade.

     Os analistas terão que se acostumar a explicar a um burocrata
que se sobrecarrega em sua escrivaninha

     Ou a uma dona de casa para quem se tornaram pesadas
demais as tarefas domésticas, que eles adoeceram não por terem
executado tarefas facilmente realizáveis por um cérebro civilizado.

     Mas porque durante todo o tempo negligenciaram ou
prejudicaram grosseiramente sua vida sexual.

     Desse modo, existem certas ligações entre perturbações
sexuais e o trabalho cognitivo.

     Essas ligações também podem ser detectadas na análise de
Freud sobre o segundo destino.

     Nesse segundo destino, é perceptível que a investigação sexual
na infância sofre uma espécie de recalque e isto dificulta as
operações intelectuais, trazendo sentimentos favoráveis ou
desfavoráveis, que se assemelham às características dos processos
sexuais.



     A sexualidade sofre a ação do recalque e esse recalque pode
retornar, em forma de sintoma, nas atividades intelectuais.

     A atividade de investigação ressurgirá, porém disfarçada e já
contida, exatamente como acontece quando o retorno do recalcado
vem sob a forma de sintoma.

     Ao retornar, torna-se obsessão investigadora, sexualiza o
pensamento e acentua as operações intelectuais com o prazer e a
angústia dos processos propriamente sexuais.

     Este segundo tipo é fartamente encontrável entre os neuróticos
obsessivos.

     Houve, portanto, recalque, mas o exercício da inteligência, que
estava muito ligado à sexualidade, acode em ajuda para contornar o
recalque sexual.

     A angústia é aqui definida exatamente como o recrudescimento
da sexualidade, quando ela procura libertar-se de suas ligações
sexuais.

     A investigação intelectual torna-se aqui atividade sexual muitas
vezes exclusiva: a sensação do pensamento que se realiza e se
resolve substitui a satisfação sexual, tratando-se, em suma, de uma
espécie de orgasmo intelectual.

     Tem-se a impressão de que o desenvolvimento intelectual
estaria substituindo a sexualidade infantil, e isso levaria a uma
espécie de obsessão na investigação.

     A força neurótica que ocorre no segundo destino tem a ver com
o caráter inconcludente da investigação infantil, que tem sua gênese
nos enigmas sexuais da criança.

     A rolha, a marca neurótica reencontra-se no caráter circular e



sem conclusão desse tipo de especulação, que tem a sua origem no
impedimento da criança de chegar a uma conclusão quanto aos
enigmas sexuais.

    
     2.3. O Terceiro Destino da Curiosidade Sexual
     No terceiro destino, Freud (1910) afirma que a sexualidade

infantil pode ser sublimada em outros interesses intelectuais.
     O terceiro destino que é o mais raro e mais perfeito, escapa

tanto à inibição do pensamento, quanto ao pensamento neurótico
compulsivo.

     É verdade que nele também existe o recalque sexual, mas este
não consegue relegar para o inconsciente nenhum componente
pulsional do desejo sexual.

     Em vez disso, a libido escapa ao destino do recalque sendo
sublimada desde o começo em curiosidade intelectual e ligando-se à
poderosa pulsão de investigação como forma de se fortalecer.

     Também nesse caso a pesquisa torna-se, até certo ponto, uma
compulsão e funciona como substituto para a atividade sexual.

     Mas, em virtude da radical diferença nos processos psíquicos
subjacentes (sublimação ao invés de um retorno do inconsciente), a
qualidade neurótica está ausente.

     Não há ligação com os complexos originais da investigação
sexual infantil e a pulsão pode agir livremente a serviço do interesse
intelectual.

     Mas o recalque sexual que, em virtude da contribuição da libido
sublimada, a tinha tornado tão forte deixa nela a sua marca ao fazê-la
evitar os temas sexuais.



     A sublimação torna-se a maneira pela qual a investigação
sexual infantil é paulatinamente arrefecida para dar lugar a outras
atividades intelectuais, que não são mais sexuais, possibilitando,
assim, outras investigações intelectuais.

     Laplanche e Pontalis (1976) assinalam a sublimação como o
processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem
qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam
o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual.

     Freud descreveu como atividades de sublimação principalmente
a atividade artística e a investigação intelectual.

     Diz-se que uma pulsão é sublimada na medida em que é
derivada para um novo alvo não-sexual ou em que visa objetos
socialmente valorizados.

     A sexualidade uma vez sublimada, não tem mais qualquer
preocupação com temas sexuais, mas propicia um agir intelectual
livre, que permite avançar em outras direções do conhecimento.

     Freud (1910), após analisar os três diferentes destinos sobre o
impulso da investigação, trabalhados anteriormente, enquadra
Leonardo da Vinci no último destino.

     Ao se refletir acerca da ocorrência, em Leonardo, dessa
poderosa pulsão de investigação e a atrofia de sua vida sexual,
sentir-nos-emos indicados a proclamá-la um modelo ideal do nosso
terceiro tipo.

     A curiosidade de Leonardo da Vinci foi ativada na infância pelos
seus interesses sexuais e que conseguiu sublimar a maior parte de
sua energia sexual nas investigações que realizou.

     A essência e o segredo de sua natureza parecem derivar do



fato que, depois de sua curiosidade ter sido ativada, na infância, a
serviço de interesses sexuais, conseguiu sublimar a maior parte de
sua libido em ânsia pela investigação.

     A análise empreendida relaciona com a trajetória pessoal e
artística de Leonardo, procurando mostrar que as atividades
intelectuais dele foram influenciadas pelas suas investigações da
infância vinculadas às questões sexuais.

     Pela análise se torna possível apontar as ligações e os destinos
entre a curiosidade intelectual e a curiosidade sexual.

     Mas, a questão que envolve dificuldades, segundo Laplanche
(2009), é mostrar como uma curiosidade se transforma na outra.

     Apontar as ligações entre essa curiosidade intelectual e a
curiosidade sexual é uma coisa, mas mostrar como uma se
transforma na outra é uma questão que envolve dificuldades de
naturezas bem diferentes.

     O terceiro destino, que seria a sublimação propriamente dita,
tem certas contradições.

     Entende-se, de um modo aparentemente contraditório, que
esse destino escapa à obsessão.

     Mas que, por outro lado, ainda existe, numa certa medida, a
compulsão.

     O que assinala a compulsão e, por conseguinte, o recalque (as
duas coisas estão muito ligadas, sendo a compulsão a marca de um
recalque antigo) é o fato de que está longe de ser tão livre quanto
pretendia Freud.

     Essa atividade intelectual é obrigada a evitar o objeto sexual, ou
seja, toda a investigação científica referente à própria sexualidade.



     O questionamento induz a duas indagações fundamentais
sobre a diferença entre a compulsão do pensamento e a sublimação
vistas no terceiro destino aplicado a Leonardo da Vinci por Freud.

     Qual é a diferença exata entre uma irrupção do fundo do
inconsciente, que resulta numa compulsão do pensamento, e uma
sublimação?

     No primeiro caso, teríamos uma sexualização do pensamento,
no segundo caso uma dessexualização da investigação sexual.

     As questões levantadas acima para uma teoria das pulsões, na
qual é possível elaborar melhor a sublimação.

     O certo é que tudo isso põe em jogo uma metapsicologia e,
mais exatamente, o que chamamos em psicanálise uma teoria das
pulsões.

     Isto é, uma tomada de posição quanto à existência de um
registro não-sexual e, no tocante à sua autonomia, relativa ou
absoluta, em relação ao registro sexual.  

     Mas, quais são as bases da teoria das pulsões na sublimação?
 

3. O Destino Pulsional da Sublimação
     O terceiro capítulo deste estudo tem o interesse em analisar o

destino pulsional da sublimação.
     O processo da sublimação deriva-se da sexualidade e pode

transformar-se em outras atividades, direcionando-se sempre para
um novo objetivo não-sexual, em que as atividades de sublimação
são, principalmente, as atividades artísticas e a investigação
intelectual.

     A sublimação, ainda, pode ser considerada como uma saída



para que não ocorra o recalque da energia sexual.
     A mesma pode, também, configurar-se na satisfação de

desejos inconscientes relacionados com os primitivos interesses
sexuais e que esses desejos inconscientes são realizados, em parte,
nas atividades intelectuais e artísticas de Leonardo da Vinci, por
exemplo.

     O destino pulsional da sublimação ocorre na medida em que se
admite que a energia pulsional possa abstrair-se de seu contexto
sexual.

     Ela se dessexualiza de sua fonte, de seu objeto e de sua meta,
permitindo que o impulso instigue a pulsão sexual a dirigir-se para um
novo alvo não-sexual, o qual suprimiria a tensão dessa pulsão,
viabilizando o cumprimento da satisfação da pulsão.

     A sublimação é a passagem do sexual para o não-sexual e
essa passagem somente se torna possível através do dualismo
pulsional entre a pulsão da autoconservação e a pulsão da
sexualidade.

     Ou seja, a sexualidade apóia-se na autoconservação,
possibilitando que a pulsão sexual se dessexualize, resultando em
uma pulsão não-sexual, para que a mesma possa consagrar-se
livremente ao serviço ativo dos interesses intelectuais.

     Os textos de Freud utilizados para compor este estudo são:
"Introdução sobre o Narcisismo", de 1914; "Dois Artigos de
Enciclopédia", de 1922; "Uma Recordação Infantil de Leonardo da
Vinci", de 1910; "Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise",
de 1933; "O Mal-Estar da Civilização", de 1930; "Um Estudo
Autobiográfico", de 1925 e "Pulsões e os Destinos da Pulsão", de
1915. 



    
     3.1. Sublimação: a Deflexão (desvio) da Sexualidade
     A sublimação é um processo em que a pulsão se dirige a uma

finalidade diferente daquela que inicialmente a levaria à satisfação
sexual, ou seja, a sublimação é explicada em termos de uma meta
defletida.

     A sublimação é um processo que diz respeito à libido objetal e
consiste em que a pulsão se dirige para uma outra meta afastada da
meta da satisfação sexual; nesse processo, a tônica recai na deflexão
(desvio) da sexualidade.

     A deflexão da sexualidade, do ponto-de-vista da sublimação,
seria a mudança de direção do conteúdo sexual para outras metas,
que impossibilitaria, assim, a satisfação da pulsão sexual.

     No texto (1922) "Dois Verbetes de Enciclopédia", a sublimação
é mantida, embora nesse texto tanto o objeto como a meta são
mencionados como passando por modificações.

     O mais importante destino que uma pulsão pode sofrer parece
ser a sublimação.

     Aqui tanto o objeto como a meta são modificados: assim, o que
originalmente era uma pulsão sexual encontra satisfação em alguma
realização que não é mais sexual.

     Pelos textos se tem a compreensão de que a pulsão sexual
sofre mutações ao se sublimar, realizando-se não mais nos desejos
sexuais, mas em outros alvos, cujo objetivo é sempre a descarga
libidinal que permite acompanhar a satisfação.

    
     3.2. Sublimação: Atividades Não-Sexuais



     A análise anterior pode ser verificada com maior abrangência
no texto de Freud (1910) "Uma Recordação Infantil de Leonardo da
Vinci", em que a pulsão sexual tem a capacidade de se sublimar,
orientando-se para outras atividades.

     Essas atividades são comuns no cotidiano dos indivíduos. Uma
pessoa deste tipo poderia dedicar-se à investigação com o mesmo
ardor com que uma outra se dedicaria ao seu amor, e seria capaz de
investigar em vez de amar.

     A observação da vida cotidiana das pessoas mostra-nos que a
maioria conseguiu orientar uma boa parte das forças resultantes da
pulsão sexual para sua atividade profissional.

     A pulsão sexual presta-se bem a isso, já que é dotada de uma
capacidade de substituir seu objeto imediatamente por outros
altamente valorizados.              

     Esse texto permite traduzir que a pulsão sexual, uma vez
sublimada, deriva-se para um novo alvo não-sexual.

     Assim, as atividades diversas dos indivíduos originam-se, de
alguma maneira, da sexualidade sublimada, em que a sublimação
deriva da força sexual e dirige-se para outros objetivos não sexuais.

     A sublimação não recalca, mas deriva as forças sexuais para
um outro rumo, não-sexual. Aproveita a energia sexual da pulsão
(libido) em outro trabalho de busca.

     O objetivo, o alvo da pulsão sofre um desvio - o objetivo é agora
uma satisfação de outra ordem, de ordem não-sexual.

     O objeto, antes sexual, é também substituído por um objeto
não-sexual. Porquanto, se o alvo não é mais sexual, deverá também
deixar de ser sexual o instrumento com o qual a pulsão atinge seu



alvo, ou seja, seu objeto.
     A pulsão que é sublimada desvia-se para um alvo não-sexual e

que esse alvo não-sexual pode denotar as atividades elevadas que
promovem o bem-estar dos homens.

Diz-se que uma pulsão é dita sublimada quando deriva para um
alvo não-sexual, tornando-se possível que o indivíduo se volte para
atividades "espiritualmente elevadas", segundo a expressão usada
por Freud.

     São elas a produção científica, artística e todas aquelas que
promovam um aumento do bem-estar e da qualidade de vida dos
homens.

     O interessante a ser observado, neste aspecto das idéias de
Freud, é o fato de tais atividades serem impulsionadas pela libido,
embora o objeto visado não seja sexual.

     No entanto, a pulsão sexual, uma vez sublimada, sofre uma
transformação na sua finalidade, que visava originalmente à
satisfação sexual, para outras atividades valorizadas.

     A sublimação envolve, portanto, a modificação do objeto da
pulsão sexual e concomitantemente uma transformação da sua
finalidade.

     Ao investir em atividades socialmente mais valorizadas, a
pulsão renuncia à satisfação direta para despender sua energia em
atividades que, embora sob interpretação se revelem substitutos
daquela, consistem precisamente em substitutos dela, e não em
rodeios para atingi-la de modo neurótico. 

     Porém, a sublimação tem dois pontos-de-vista complementares,
a de explicar a origem sexual do impulso criador do homem e a de



explicar a configuração de defesa do ego contra a irrupção violenta do
sexual.

     No primeiro ponto-de-vista, a sublimação seria a expressão
positiva mais elevada e socializada da pulsão.

     No segundo caso, a sublimação é um meio de defesa do eu
que é capaz de amenizar os excessos da vida pulsional.

     Situa-se a sublimação como o meio de transformar e elevar a
energia das forças sexuais, convertendo-as numa força positiva e
criadora.

     Mas, ao contrário, devemos também concebê-la como o meio
de temperar e atenuar a intensidade excessiva dessas forças.

     O elemento novo é que a sublimação também se processa no
sentido de defesa oposta à descarga direta ou total da pulsão sexual.

     Na pulsão sexual a energia sexual sofre uma espécie de
metamorfose, tendo o seu alvo final na realização e satisfação de
alvos não-sexuais.

     Esses alvos não-sexuais seriam as atividades ética e
socialmente elevadas ou valorizadas.

     Em outro sentido, as atividades sexuais para as atividades não-
sexuais é que estas atividades não-sexuais seriam uma referência a
objetos socialmente valorizados.

     Essa noção de uma valorização social está praticamente
presente em todas as elaborações freudianas vinculadas à
sublimação.

     Diz-se que a pulsão foi sublimada na medida em que ela é
desviada para uma nova meta não-sexual e visa a objetos
socialmente valorizados.



     Contudo, a sublimação tem, especificamente, dois campos, nos
quais a atividade de sublimação se centraliza, a atividade artística e a
investigação intelectual.

     A sublimação é um processo que explicaria as várias atividades
humanas, cuja origem encontra-se na força da pulsão sexual.

     Portanto, é possível afirmar que as atividades intelectuais são
determinadas pela pulsão sexual, ou seja, o saber deriva do desejo
sexual que passou pelo processo da sublimação.

 
     3.3. Sublimação Versus Recalque Sexual
     Mas mesmo assim, se questiona a razão pela qual a pulsão

sexual tem essa plasticidade e "necessidade" em se transformar em
objetos ou atividades não-sexuais.

     Reflete-se na possibilidade de que a passagem do sexual para
o não-sexual impediria o recalque da pulsão sexual.

     Em caso contrário, o recalque causaria algum tipo de sintoma
neurótico descrito no segundo capítulo deste estudo, ao se analisar
os dois primeiros destinos da curiosidade sexual.

     Para resolver as exigências do ego relacionadas com as
tensões sexuais que podem causar o recalque, Freud (1914), em
"Sobre o Narcisismo, uma Introdução" pontua a sublimação como
saída para que não houvesse o recalque da libido sexual:

     A formação de um ideal aumenta as exigências do ego,
constituindo o fator mais poderoso a favor do recalque.

     A sublimação é uma saída, uma maneira pela qual essas
exigências podem ser atendidas sem envolver recalque.

     A libido sexual, uma vez transformada, descarrega a sua tensão



sobre um outro alvo, evitando, assim, o recalcamento, que seria um
empecilho na consecução do processo de sublimação.

     Freud (1933) "Conferências Introdutórias sobre Psicanálise", no
tópico "Ansiedade e Vida Instintual", descreve que a satisfação
libidinal pode ser modificada por outra, na qual os valores sociais são
levados em conta como algo decorrente da sublimação.

     Permite que um determinado tipo de modificação da finalidade
e de mudança do objeto, no qual se leva em conta nossa atividade
social, é descrita por nós como sublimação.

     Em "O Mal-Estar da Civilização (1930)", a sublimação da pulsão
constitui um aspecto particularmente evidente do desenvolvimento
cultural.

     É ela que torna possível às atividades psíquicas superiores, o
desempenho de um papel tão importante na vida cultural.

     Se nos rendêssemos a uma primeira impressão, diríamos que a
sublimação constitui um destino que foi imposto às pulsões de forma
total pela cultura.

     Há a possibilidade de que a atividade de sublimação transforme
a energia sexual numa possível força positiva e criadora, que é capaz
de resolver os mistérios da criação humana dentro da expectativa da
civilização.

     Na medida em que não ocorresse a sublimação, esse impulso
criador seria impossível de ser praticado. Isso porque o recalque da
pulsão sexual traria sérios danos à capacidade psíquica e cognitiva
do homem.

     Por conseguinte, o desenvolvimento cultural e social de uma
civilização seria, previsivelmente, pobre em talentos e recursos.



    
     3.4. Sublimação de Desejos Inconscientes
     É importante ressaltar que a sublimação vista na atividade

criadora do homem, como por exemplo, na obra de um artista, pode
estar remontando os seus desejos inconscientes. Isto é verificado em
Freud (1925) na obra "Um Estudo Autobiográfico".

     O artista, em suas criações, as obras de arte eram as
satisfações imagináveis de desejos inconscientes.

     Eram da natureza de conciliações, visto que também eram
forçados a evitar qualquer conflito aberto com as forças do recalque.

     As obras de um artista são satisfações de desejos
inconscientemente sublimados, os quais podem ser encontrados com
mais clareza na vida e na obra de Leonardo da Vinci, em que se
verifica o processo da sublimação relacionado com a curiosidade
sexual infantil.

     A vida de Leonardo, sua obra e a lembrança de sua infância
como um só e grande texto vem demonstrar e decifrar efetivamente, a
existência de um conteúdo inconsciente.

     A sublimação da pulsão sexual configura-se nos desejos
primitivos da curiosidade sexual e, posteriormente, na vida adulta,
esses desejos inconscientes são realizados em parte nas atividades
artísticas e intelectuais.

 
     3.5. Sublimação na Teoria da Pulsão
     Para ampliar a compreensão da sublimação se analisa a teoria

da pulsão. Em "As Pulsões e os Destinos da Pulsão", é possível fazer
a análise da pulsão e a identificação de suas dimensões.



     É o caso da pulsão, e é necessariamente nela que se concentra
a reflexão, uma vez que a sublimação é apresentada como um de
seus quatro destinos diferentes.

     A pulsão como estando no limite entre o psíquico e o somático,
dando a idéia de que a pulsão seria a força motriz que possibilitaria o
desenvolvimento do aparelho psíquico, em que os estímulos têm a
sua etiologia no interior do organismo e que estes são interligados à
mente.

     Uma pulsão aparece como sendo um conceito situado na
fronteira entre o mental e o somático.

     O representante psíquico dos estímulos que se originam dentro
do organismo e alcançam à mente como uma medida da exigência
feita à mente, no sentido de trabalhar em conseqüência de sua
ligação com o corpo.

     A pulsão é vista como tendo uma certa abstração, sem saber se
ela trata da pulsão sexual ou da pulsão não-sexual.

     A pulsão aí é percebida como referência à noção de estímulo
que daria início a certo movimento: a pulsão em relação ao estímulos
externos e a excitação de origem interna.

     É interessante distinguir esses dois tipos de excitação por dois
termos diferentes, utilizando de preferência para o externo as
palavras estímulo e estimulação, e para a interna excitação.

     Os estímulos externos são momentâneos e estão relacionados
às excitações sociais, das quais se pode fugir, quer por um
deslocamento ou quer, por exemplo, pelo sono.

     A excitação interna, por outro lado, está ligada como uma força
que está presa internamente, em que a pulsão se apresenta como



tendo sua origem numa excitação interna, numa força constante a
que justamente o aparelho psíquico não pode fugir.

     A excitação interna da pulsão não pode fugir dessa prisão, isso
implica que a excitação vai estar na origem de verdadeiras
elaborações.      

     Pondo em funcionamento um certo número de dispositivos,
acabam resultando na descarga da tensão pulsional.

     Por outro lado, aquelas que têm por efeito modificações que
incidem diretamente sobre a própria pulsão: os destinos pulsionais.

     Esses destinos, entre os quais a sublimação, são
incompreensíveis se não acompanharmos Freud em sua
decomposição da pulsão num certo número de fatores, dimensões ou
vetores.

     Estes são, classicamente, em número de quatro: a meta, o
objeto, a fonte e, enfim, o impulso.

     É evidente que existe a importância dos estímulos excitatórios
da pulsão, os quais provocam mutações sobre a própria pulsão,
derivando, assim, os destinos pulsionais, entre os quais a sublimação.

     Para esclarecer a sublimação na perspectiva pulsional é
imprescindível identificar e analisar as dimensões de uma pulsão.

     A meta da pulsão sempre procura a satisfação, e que esta pode
ser obtida quando existir a redução da tensão provocada pela
estimulação.

     Em outro sentido parecido, a meta de uma pulsão é sempre a
satisfação, que só pode ser obtida eliminando-se o estado de
estimulação na fonte da pulsão.

     A meta da pulsão como algo capital para a teoria da



sublimação.
     A sublimação supõe uma modificação ou até mesmo uma

mutação da meta e que ela ficaria numa espécie de etapa
intermediária entre a satisfação sexual direta e a chamada meta
sublimada.

     Seria uma espécie de etapa intermediária entre a satisfação
sexual direta e a chamada meta sublimada.

     Etapa essa que se designa como inibição quanto à meta, em
que esta não é verdadeiramente modificada, mas a seqüência que ela
representa seria interrompida, freada.

     O objeto da pulsão é a coisa em quê e por meio do quê a
pulsão poderia alcançar a sua meta, e que o objeto pode ser
modificado no decorrer das mudanças que a pulsão venha sofrer.

     O objeto pode, também, satisfazer várias pulsões ao mesmo
tempo.

     O objeto de uma pulsão é a coisa em relação à qual ou através
da qual a pulsão é capaz de atingir sua meta.

     Modifica-se no decorrer dos destinos que a pulsão sofre
durante sua existência, acontecendo que o mesmo objeto sirva para a
satisfação de várias pulsões simultaneamente.

     O objeto é visto como meio contingente da satisfação. Pois,
enquanto correlativo da pulsão, ele (objeto) é aquilo em que e porque
esta procura atingir o seu alvo, isto é, um certo tipo de satisfação.

     Pode tratar-se de uma pessoa ou de um objeto parcial, de um
objeto real ou de um objeto fantasmático.

     A fonte da pulsão é descrita como o processo somático que se
localiza num órgão ou numa parte do corpo e cuja excitação é



representada, na vida psíquica, pela pulsão.
     Entretanto, a distinção dos efeitos mentais de uma determinada

pulsão, dependerá da diferença de suas fontes.
     Embora as pulsões sejam inteiramente determinadas por sua

origem numa fonte somática na vida mental, nós as conhecemos
apenas por suas finalidades.

     O que distingue as operações psíquicas que procedem das
diferentes pulsões, podem ser encontradas na diversidade das fontes
pulsionais.

     Agora, a fonte da pulsão decompõe-se em dois processos
diferentes, as fontes diretas e as fontes indiretas.

     As diretas são aquelas a que se aplica propriamente a hipótese
de uma modificação somática, num determinado ponto do corpo.

     Mas, por outro lado, existem fontes indiretas, ou seja, qualquer
processo somático, qualquer modificação difusa, qualquer ação,
ainda que psíquica, pode num segundo tempo, tornar-se fonte da
pulsão sexual.

     Por último, o quarto elemento da pulsão é o impulso. O impulso
da pulsão como o fator motor que pressiona a quantidade de força
que a pulsão representa.

     Por impulso de uma pulsão compreendemos ser fator motor, a
quantidade de força ou medida da exigência de trabalho que ela
representa.

     A característica de exercer impulso é comum a todas as
pulsões; e, de fato, sua própria essência.

     O impulso da pulsão é a própria pulsão, já que a pulsão é
justamente aquilo que impele a uma ação.



     O impulso da pulsão é o fator motor da pulsão, a soma de força
ou a medida de exigência de trabalho que ela representa.

     Como se vê tal proposição está calcada na definição de força. A
força não é perceptível por si mesma, não pode ser medida nem
mesmo revelada a não ser por seus efeitos.

     Nessa concepção, a força da pulsão seria um fator puramente
quantitativo.

     A pulsão e as suas dimensões têm a condição de se concluir
que o destino da sublimação representa um processo dinâmico, em
que o impulso possibilita a pulsão a dirigir-se para um novo alvo.

     A pulsão teria como fonte uma excitação somática, e que esse
novo alvo suprimiria a tensão dessa fonte pulsional

     Pelo objeto a pulsão pode atingir o seu alvo, viabilizando o
cumprimento da satisfação que é a meta de uma pulsão.

     É imprescindível para se compreender a teoria da sublimação
que se tenha em mente o destino pulsional chamado sublimação,
quanto à pulsão e às suas dimensões.

     Ou seja, todo um importante segmento da teoria da sublimação
consiste em admitir que a energia pulsional possa abstrair-se do seu
contexto sexual.

     Dessexualizar-se seria separar-se de sua fonte, de seu objeto e
de sua meta, trocá-los por outros.

     Admiti-se sem muita dificuldade que tais mudanças para cada
um dos elementos da pulsão, tomados um por um.

    
     3.6. Sublimação: a Passagem do Sexual para o Não-Sexual
     Essa análise é precisamente incompreensível sem o dualismo,



entre autoconservação, por um lado, tendo por suporte energético o
interesse, em que a pulsão pode consagrar-se livremente do serviço
ativo dos interesses intelectuais, e por outro a sexualidade cuja
energia seria a libido.

     Pelo dualismo pulsional se explica a dessexualização da
investigação sexual, que está relacionado com a passagem do sexual
para o não-sexual, visto pelo processo da sublimação.

     As pulsões sexuais se originam através do apoio que vem da
pulsão de autoconservação.

      Ou seja, o sexual se apóia no não-sexual e que, na
sublimação, essa pulsão sexual se dessexualiza, tornando-se uma
pulsão não-sexual.

     Para explicar essa relação do sexual apoiando-se no não-
sexual se utiliza, figurativamente, o dualismo pulsional sob a forma de
um diedro.

     Isto é, dois planos articulados um sobre o outro, em função de
uma linha de apoio, em que esses dois tipos de pulsões se apóiam
uma na outra.

     Segundo o psicanalista Laplanche em “Sublimação” (2009),
para que haja relação do sexual ao não-sexual, é preciso conceber.

Em primeiro lugar, uma existência separada desses dois planos,
formando um diedro onde se circulam segundo uma linha de
intersecção, a autoconservação e a sexualidade.

     O esquema desse diedro é, hipoteticamente, uma espécie de
livro aberto ou, comparativamente, a duas folhas abertas, e a parte
que prende essas duas folhas uma à outra seria uma linha imaginária,
que Laplanche chama de linha de apoio.



     Assim, folha e contrafolha podem estar uma sobre a outra, ou
podem, ainda, estar abertas, mas sempre presas por essa linha de
apoio.

     A pulsão sexual se apóia na pulsão de autoconservação
quando as duas folhas estão fechadas.

     No momento em que essa pulsão sexual se torna livre, são
abertas as folhas, sendo articuladas pela linha de apoio e, no instante
em que a sublimação se processa, são fechadas outra vez às folhas
que permitem acontecer a reprojeção.

     Pelo fato de estarem as folhas ligadas pela linha de apoio que o
retorno sexual ao não-sexual se torna possível.

     Pelo visto, se verifica que uma determinada pulsão tem a
condição de se separar completamente de sua fonte, sem que isso
prejudique a sua natureza.

     Ao nível do objeto, a pulsão desloca-se para outro alvo como
algo fluente e normal.

     A mudança de meta constitui o essencial da sublimação, pois
na dessexualização de uma pulsão, como visto na abordagem do
diedro, a passagem sexual para o não-sexual refere-se à meta de
uma pulsão.

     Porém, uma pulsão pode abandonar a sua meta erótica ao
atenuá-la ou inibi-la, para depois, finalmente, trocá-la por outras
ações diferentes relativas à satisfação.

     Tendo essa teoria da sublimação, ter-se-á a analise a pulsão de
saber e a sua conotação com a vida de Leonardo da Vinci.

                
     4. O Desejo de Saber em Leonardo da Vinci



     Este capítulo tem como objetivo analisar a pulsão de saber e a
sua aplicabilidade a Leonardo da Vinci.

     Os textos de Freud para este capítulo encontram-se nos "Três
Ensaios da Teoria Sexual" e "Uma Recordação Infantil de Leonardo
da Vinci".

     Nos "Três Ensaios da Teoria Sexual" estudar-se-á o tópico
sobre "A Sexualidade Infantil", principalmente no sub-tópico "A
Investigação Sexual Infantil" no item "A Pulsão de Saber".  E, o texto
de Leonardo da Vinci refere-se ao ano de 1910.

     Analisa-se a pulsão de saber e os seus dois componentes: a
pulsão de domínio e a pulsão de ver. A pulsão de domínio tem um
caráter sádico e a pulsão de ver caracteriza-se pela capacidade de
interiorizar o mundo exterior.

     A pulsão de domínio e a pulsão de ver, na perspectiva do
processo da sublimação, aplicadas a Leonardo da Vinci, representam
por um lado, a atividade intelectual de Leonardo, e por outro, suas
atividades de desenhista e pintor.

 
     4.1. O Desejo de Saber
     Para analisar a pulsão de saber aplicada a Leonardo da Vinci,

utilizar-se-á o texto de Freud (1905): "Três Ensaios da Teoria Sexual",
capítulo cinco do seu segundo ensaio: "A Investigação Sexual
Infantil".

     Freud descreve que aproximadamente na mesma época em
que a vida sexual da criança atinge sua primeira fase de expansão,
entre os três e os cinco anos, estabelecem-se nela igualmente os
primórdios dessa atividade que se atribui à pulsão de saber ou de



investigação.
     A pulsão de saber não pode ser contada entre os componentes

pulsionais elementares nem ser exclusivamente subordinada à
sexualidade.

     Sua atividade corresponde, por um lado, a um modo sublimado,
de domínio, por outro, ela trabalha com a energia do desejo de ver.
Mas as suas relações com a vida sexual são especialmente
importantes.

     Sabe-se que através da psicanálise que a pulsão de saber das
crianças encontra-se atraída pelos problemas sexuais com uma
precocidade insuspeitada e uma intensidade inesperada, e que talvez
essa pulsão de saber seja despertada unicamente por tais problemas.

     A pulsão de saber decompõe-se em duas outras pulsões.
     A pulsão de domínio e a pulsão de ver, ambas exercem, no

ponto-de-vista deste livro, atividades que não estão diretamente
ligadas à sexualidade, isto é, as atividades dessas pulsões podem ser
caracterizadas como não-sexuais.

     A decomposição da pulsão de saber em duas outras pulsões,
em que se pode perguntar:

     - Pode a pulsão de saber ser considerada como uma pulsão
mista?

     É claro, que a resposta dependerá do estudo dos ingredientes
que compõem a pulsão de saber: a pulsão de dominação sublimada e
a energia do desejo de ver.

     É nesse momento que Freud introduz outros ingredientes de
sua fórmula - a questão de dominação e o desejo de ver - indicando
também o processo de transformação pelo qual devem passar.



     Melhor dizendo, a pulsão de saber é uma pulsão decomponível
entre a pulsão de domínio e a pulsão de ver. A pulsão de saber
comporta, por um lado, domínio e, por outro, energia da visão.

     Sendo assim, a pulsão de saber corresponde a duas vertentes
pulsionais: a pulsão de domínio e a pulsão de ver.

     A pulsão de saber, como não estando exclusivamente
subordinada à sexualidade, não pode ser contada entre os
componentes pulsionais elementares, nem ser exclusivamente
subordinada à sexualidade.

     Assim, se afirma que a pulsão de saber é uma pulsão que não
é, unicamente, sexual, que é a luz de sua teoria das pulsões.

     Para Freud a pulsão de saber não possui uma origem
totalmente sexual, em que uma pulsão não-sexual está ao lado no
plano da autoconservação e não no plano da sexualidade.

     Mesmo sendo a pulsão de saber uma pulsão não-sexual, a
mesma foi despertada pelos problemas sexuais infantis, pois se sabe
que através da psicanálise que a pulsão de saber das crianças
encontra-se atraída pelos problemas sexuais.             Porém, a pulsão
de saber tem outros componentes pulsionais, a pulsão de domínio e a
pulsão de ver, que serão analisadas a seguir separadamente.

    
     4.2. A Pulsão de Domínio
     A pulsão de domínio deriva-se da pulsão de saber e pode ser

caracterizada como uma pulsão cujo alvo é dominar o objeto pela
força, em que a atividade dessa pulsão passa pelo processo da
sublimação.

     A pulsão de saber não pode ser contada entre os componentes



pulsionais elementares nem ser exclusivamente subordinada à
sexualidade. Sua atividade corresponde, por um lado, a um modo
sublimado, de domínio.

     A pulsão ao ser lida à luz do dualismo pulsional.
     No plano da autoconservação tem o objetivo de levar o

indivíduo a dominar pela força, em que se diz no quadro da primeira
dualidade pulsional.

     A pulsão de dominação é uma pulsão da auto-conservação
destinada a levar os indivíduos ao controle dos objetos pelo exercício
muscular, levando ao sadismo.

     A idéia de que o "controle dos objetos" está ligado ao sadismo.
     Assim, pode-se compreender que o sadismo tem certa ligação

com a pulsão de domínio.
     Cuja base seria o controle cruel e o desejo de dominar, ou seja,

o que se observa é, assim, uma estreita relação entre o desejo de
saber e o sadismo, entre desejo de saber e desejo de dominar.      
           

     Por outro viés, a pulsão de domínio tem também estreita
conexão com a neurose obsessiva, existindo uma relação estreita
entre o caráter obsessivo e a pulsão de dominação.

     A pulsão de domínio também pode ser analisada sob a luz da
segunda dualidade pulsional que seria a sexualidade.

     Só que aqui, a pulsão como perdendo a sua especificidade,
sendo vista apenas como um ingrediente presente da função sexual,
e que esse ingrediente será oriundo da pulsão de morte.

     O ingrediente da pulsão de morte, primitivamente dirigida ao eu,
se transmutará em sadismo e isso através da ação da libido.



     Que de alguma maneira, se voltará para o objeto com a
pretensão de dominação, algo que seria necessário na realização de
um ato sexual.

     Essa agressividade da pulsão de morte tem o objetivo de
marcar a presença da morte na vida.

     De qualquer modo, a manutenção da pulsão de dominação
dentro da fórmula freudiana que dá origem à pulsão de saber pode ter
a função de marcar a presença da morte na vida.

     Como acontece em todas as manifestações humanas
estudadas pela Psicanálise.

     A observação que se faz é que a pulsão de domínio tem uma
ligação estreita com o sadismo que por sua vez, está relacionado ao
desejo de dominação e que essa pulsão ainda reflete uma natureza
sexual de caráter sádico e mórbido.

     O sadismo, como pulsão sexual, deriva de uma pulsão ou de
uma atividade não-sexual que consiste, simplesmente, em domínio
sobre o objeto.

     Haveria, portanto, no início, uma atividade de domínio em que
não haveria prazer na destruição do outro e que só vai se transformar
sexualmente em um movimento de apoio e de retorno.

            Entende-se que a pulsão de domínio ao sadismo e ao
controle que o indivíduo tem sobre os objetos exteriores, não
necessariamente, no desejo de destruir outrem, mas no sentido de se
estabelecer.

     Pela psicanálise infantil, a crueldade avizinha-se ao caráter da
criança e que só posteriormente ela teria a capacidade de condoer-se
por outrem.



     A crueldade está de um modo geral, próxima do caráter infantil,
pois a inibição que faz deter a pulsão de domínio diante da dor do
outro, a capacidade de piedade ou compaixão, só se constitui
relativamente tarde.

     Dando a entender que pulsão de domínio não detém a criança
diante da dor e tampouco a faz buscá-la.

     Porque a piedade e o sadismo andam juntos, em que a criança
estabeleceria o seu domínio sobre o mundo exterior, se necessário
destruindo-o, atividade que, por si mesma, não seria sexual.

     O sadismo provém da pulsão de domínio.
     Admiti-se que o movimento cruel [que para Laplanche seria o

movimento sexual] provém da pulsão de dominação e se apresenta
na vida sexual numa época em que os órgãos genitais ainda não
assumiram seu papel ulterior.

     A pulsão de domínio tem três relações de apoio entre a
dominação de autoconservação, adaptação ao mundo exterior e ao
sadismo ou sadomasoquismo.

     A busca do conhecimento e a pulsão de domínio estão
relacionadas com o sadismo e o sadomasoquismo e que isto pode
ser elucidado na análise de Freud (1910) sobre Leonardo da Vinci,
bem como na análise do conteúdo que está próximo da neurose
obsessiva.

     O que, evidentemente, condiz tanto com esta análise de
Leonardo quanto, ou geral, com a análise daquilo que está próximo
da neurose obsessiva, o caráter obsessivo e suas relações com a
investigação intelectual.

     Conclui-se que a pulsão de domínio pode ser vista,



preliminarmente, como uma pulsão não-sexual, e que tem uma
relação com o sadismo e com o sadomasoquismo, e que segundo
Freud os mesmos podem atravessar o processo de sublimação.

    

     4.3. A Pulsão de Ver
     Já a pulsão de saber corresponde a uma atividade que atua

com a energia do desejo de ver. A pulsão de ver pode ser
caracterizada como uma pulsão que tem a capacidade de interiorizar
o mundo exterior.

     Para Freud (1905) a pulsão de saber não pode ser contada
entre os componentes pulsionais elementares nem ser
exclusivamente subordinada à sexualidade.

     Sua atividade corresponde, por um lado, a um modo sublimado,
de domínio, por outro, ela trabalha com a energia do desejo de ver.

     A pulsão de saber recorre à necessidade de ver, para dela
extrair a sua energia, a fim de colocá-la a seu serviço em dois
aspectos bem diferentes.

     No primeiro aspecto Freud introduziu o elemento sexual na
pulsão de saber e isso poderia acontecer através da libido, em que só
podia encontrá-lo do lado do sexual.

     No segundo aspecto considera que Freud deseja atrelar a
entrada da libido, na pulsão de saber, à pulsão de ver. É dessa
atividade, a de ver, e não de outra qualquer, que ela é extraída.

     A energia sexual pode ser introduzida na pulsão de saber,
através da atividade de ver, e no momento em que esta energia
estivesse atrelada a essa pulsão poderia revertê-la a seu serviço
visual.



     Essa atividade de ver se apóia sobre uma atividade de tipo
autoconservadora, cuja função seria situar a posição de um indivíduo
no mundo e isso pode ser feito através da busca de objetos que
dariam referências à identificação desta posição.

     No pensamento de Freud, a visão, estudada na perspectiva da
auto-conservação, é um prolongamento do sentido do toque.

     É como se os olhos estivessem colocados na ponta de
tentáculos providos da capacidade de serem "lançados" até os
objetos para neles tocá-los.

     Os olhos cumprem como o tato, a função de ir buscar entre os
objetos as referências necessárias à identificação da posição de uma
pessoa no mundo.

     A pulsão de ver está numa atividade não-sexual e
autoconservadora, como visto nas análises anteriores.

     A visão serve a todo o ser dela dotado para orientar-se no
mundo, fora de todo e qualquer problema de gozo sexual, e Freud,
sob esse aspecto, ligou-a diretamente ao tocar: a atividade de ver é
uma extensão da atividade de tatear.

     Isto a prende a toda a teoria freudiana da percepção, segundo a
qual esta deve ser compreendida como uma espécie de emissão,
ritmada no tempo, de tentáculos perceptivos.

     É interessante perceber que a pulsão de ver tem a capacidade
de provocar percepções, as quais se originam da visão relacionada
ao sensorial e de apreensão do mundo exterior.

     Toda essa atividade não-sexual de ver se torna pulsão de ver
no instante em que ela passa a ser representativa, ou seja, quando
ocorre a interiorização de uma cena.



     Com essa análise, considera que a pulsão de domínio como a
pulsão de ver se encontram na interiorização.

     O que Freud chama de representação de coisa, que constitui a
característica particular do inconsciente, concebida, em grande parte,
de acordo com o modelo de representação visual.

     Interiorizar é igualmente dominar. Dominar e ver tem um
aspecto não-sexual.

     Freud construirá uma teoria extremamente rápida, no Leonardo,
do apoio da pulsão de investigação sexual nessas atividades não-
sexuais.

     Dessa forma, se reflete que a investigação sexual, que
impulsiona a criança aos interesses sexuais, assunto que foi
abordado na primeira parte deste estudo, apóia-se, eminentemente,
numa atividade não-sexual.

     Porém, ao se deter novamente ao texto de Freud (1905),
percebe-se que essa atividade não-sexual seria inicialmente
despertada pela sexualidade.

     A pulsão de saber das crianças encontra-se atraída pelos
problemas sexuais com uma precocidade insuspeitada e uma
intensidade inesperada e, talvez essa pulsão de saber seja
despertada unicamente por tais problemas.

     A atividade não-sexual não poderia existir se não fosse
despertada pelo referencial sexual, e isso porque, em última análise,
aquilo em que ela se apóia não existisse antes de a sexualidade vir
despertá-la.

     Por fim, a pulsão de ver, como demonstrado no esquema do
diedro, no caso da sublimação, que se fundamenta no plano da



autoconservação.

     Torna-se, às vezes, frágil e até virtual, vindo a existir ativamente
a partir do momento em que o plano da direita (a sexualidade) vem,
como se disse aqui, despertá-lo.

5.4. A Pulsão de Domínio e de Ver em Leonardo da Vinci
     Ao retornar à pulsão de saber e seus dois componentes, a

pulsão de ver e o sadomasoquismo que deriva da pulsão de domínio,
é possível aplicá-los à análise de Leonardo da Vinci.

     Os dois componentes da pulsão de saber podem ser
encontrados, facilmente, no caso de Leonardo da Vinci.

     Essa decomposição, por mais esquemática que seja, é
facilmente encontrada no caso de Leonardo.

     O componente visual estudado em Leonardo, ao passar pelo
processo de sublimação, como designado por Freud, transforma-se,
por um lado, em sua atividade intelectual e, por outro, em sua
atividade de desenhista e pintor.

     O componente visual torna, aliás, menos abrupta a oposição
entre os dois domínios de sublimação designados por Freud.

     Todos quantos se interessam por essa obra, cuidam ainda que
superficialmente, não puderam deixar de notar, com efeito, o caráter
profundamente visual, maquímico, construtivista, da investigação
intelectual de Leonardo, seu constante apoio em esquemas.

     O olho é metaforicamente, a janela da alma e, por conseguinte,
esse mesmo olho pode ser a janela da intelecção.

     Só existe intelecção através do visual; o que é certo, e não sem
razão, é que Leonardo foi um observador extraordinário, em técnica
genial, mas incapaz, precisamente, de se libertar da visão.



     Tem-se a compreensão de que as atividades científicas e de
intelecção de Leonardo da Vinci, representariam a sua capacidade de
percepção que foi desenvolvida através da pulsão de ver.

     Cujas raízes remontariam a sua infância, que por sua vez,
estariam vinculadas, inicialmente, às suas investigações de origem
sexual.

     Não mais justo é dizer que as atividades intelectuais podem ser
influenciadas pela capacidade visual.

     Que o ato de aprender representaria a interiorização do
exercício da pulsão de ver, e que este aprender refletiria em espécies
de camadas cognitivas.

     As quais foram construídas a partir da visualização do mundo
exterior e que as primeiras etapas dessas camadas se originariam da
pesquisa vinculada ao material da sexualidade.

     A aprendizagem pode configurar-se, em parte, como um
interesse sexual sublimado e que a atividade cognitiva poderia,
assim, ser classificada como um lastro ligado, primitivamente, ao
processo da investigação sexual.

     Ao ocorrer à maturação desse processo, a atividade intelectual
passa a ter conotação de uma atividade não-sexual.

     O componente de domínio vinculado ao sadomasoquismo e
que isto pode ser averiguado em Leonardo da Vinci em suas
expressões diretas e em seus aspectos comportamentais
neutralizados.

     Mesmo sendo um homem doce, tão compassivo, acompanhava
os condenados que eram conduzidos ao suplício, a fim de estudar
melhor os traços dos seus rostos e poder em seguida expor, em seus



desenhos, as reações de angústia e de terror.
     Leonardo era um homem de extrema doçura, o que não o

impedia de acompanhar os príncipes florentinos em suas guerras e
de inventar para eles máquinas bélicas. Leonardo era vegetariano e
de um modo compulsivo.

     A descrição acima permite verificar que as investigações,
observações e construções de Leonardo da Vinci são de origem
sadomasoquista.

     No caso em que ocorre a sublimação, a pulsão de domínio
pode ser, notoriamente, identificada nas atividades de desenhista e
pintor de Leonardo.

     A pulsão de saber em Leonardo se sentiu na necessidade de
pormenorizar o processo de sublimação apregoada por Freud em
1910 no texto: "Uma Recordação Infantil de Leonardo da Vinci".  

 
     5. O Destino da Curiosidade Sexual Sublimada em Leonardo da

Vinci
     O quinto e o último capítulo do livro têm o interesse de analisar

o destino da curiosidade sexual sublimada de Leonardo da Vinci.
     Essa análise foi dividida em duas partes: a investigação sexual

e a recordação da infância de Leonardo e, para fazer esse estudo,
reportar-se-á ao texto de Freud escrito em 1910 intitulado: "Uma
Recordação Infantil de Leonardo da Vinci".

     A primeira parte vai tratar do destino da investigação sexual
sublimada de Leonardo, em que a sua investigação adulta está
relacionada aos seus interesses sexuais da infância e que ao
passarem pelo processo da sublimação.



     Esses interesses ou curiosidades são transformados em
atividades não-sexuais, as quais se referem, basicamente, à
intelectualidade e à criação artística de Leonardo.

     Leonardo da Vinci representa o modelo ideal de Freud em suas
formulações teóricas sobre as teorias sexuais infantis e a pulsão de
saber.

     A segunda parte vai analisar a recordação da infância de
Leonardo, mostrando o propósito de Freud em evidenciar que essa
recordação relaciona-se com as teorias sexuais infantis de Leonardo.

     Vinculadas à atribuição de que tanto o homem como a mulher
possuem um "pênis", e que essa recordação de Leonardo tem uma
conotação fálica.

    
     5.1. Panorama Temático: "Uma Recordação Infantil de

Leonardo da Vinci"
     Ao reportar-se ao texto base de Freud (1910): "Uma

Recordação Infantil de Leonardo da Vinci", para a discussão deste
capítulo, supõe-se que o mesmo é de grande riqueza e de múltiplos
temas e para que se tenha uma compreensão panorâmica do mesmo,
far-se-á, um resumo dos principais temas abordados por Freud.

     Este texto pode ser reagrupado, considerando os seguintes
aspectos temáticos: O primeiro, refere-se à patografia ou à
investigação psicanalítica da vida e da obra de Leonardo da Vinci.

     Esse Leonardo de Freud não é uma biografia com pretensões,
longe disso, por outro lado, constitui um estudo profundo de toda a
obra.

     É, antes uma série de esclarecimentos precisos, tanto sobre a



vida quanto a obra, centradas num certo número de problemas.
     Os problemas referem-se ao enigma das origens da criatividade

de Leonardo, bem como as suas inibições na criação artística.
     O problema do destino particular de Leonardo quanto à sua

criatividade, com o duplo enigma das origens dessa criatividade e, por
outro lado, as dificuldades e até as inibições dessa criação de
Leonardo.

     Inibições desde há muito tempo assinaladas e de imediato
recordadas por Freud no seu estudo, com aquela espécie de freagem
progressiva da criança pictórica.

     O segundo aspecto temático abordado por Freud é a questão
da relação entre essa criatividade e a vida psicossexual de Leonardo.

     Essa questão abre a perspectiva em saber se uma teoria
essencialmente energética da sexualidade (supondo que o que é
derivado da vida sexual se transmite à arte e vice-versa) se encontra
aí, concretamente, no campo de aplicação.

     Outro aspecto temático tem a ver com o problema da
homossexualidade de Leonardo da Vinci, em seu tipo muito particular,
essencialmente platônico, com a ambição freudiana de detectar, de
um modo certamente aproximativo e rápido, suas origens.

     O título do ensaio: "Uma Recordação de Leonardo da Vinci",
suscitaria uma outra temática, que pode ser ligada a uma recordação
real, ou a uma reconstrução, ou fazer referência a uma fantasia.

     Porém, esse título pode conotar uma reconstrução, onde se
encontra uma reconstrução - no sentido próprio - da infância de
Leonardo e da sua dinâmica, parcialmente apoiada na interpretação
interna da obra e parcialmente nos casos documentados que Freud



analisou sobre o pintor.
     Segundo a análise de Freud, a curiosidade sexual ao ser

sublimada, está ligada às atividades intelectuais e artísticas de
Leonardo da Vinci.      

 
     5.2 - O Destino da Investigação Sexual Sublimada em Leonardo

da Vinci
     Freud (1910) demonstra que Leonardo da Vinci pode ser

considerado como um modelo ideal da sublimação da curiosidade
sexual.

     Após descrever o terceiro destino dessa curiosidade, proclama
Leonardo como exemplo do terceiro destino.

     Para Freud a libido escapa ao destino do recalque sendo
sublimada desde o começo em curiosidade e ligando-se à poderosa
pulsão de investigação como forma de se fortalecer.

     Não há ligação com os complexos originais da investigação
sexual infantil e a pulsão pode agir livremente a serviço do intelectual.

     Continua Freud, dizendo: se refletirmos acerca da ocorrência,
em Leonardo, dessa poderosa pulsão de investigação e a atrofia de
sua vida sexual restrita, ao que poderíamos chamar de
homossexualidade ideal (sublimada), sentir-nos-emos inclinados a
proclamá-lo em um modelo ideal do nosso terceiro tipo.

     A essência e o segredo de sua natureza parecem derivar do
fato que, depois de sua curiosidade ter sido ativada, na infância, a
serviço de interesses sexuais, conseguiu sublimar a maior parte de
sua libido em ânsia pela investigação.

     Fica evidente que Leonardo da Vinci despertou a sua



curiosidade por interesses sexuais e, depois na vida adulta, ele
conseguiu sublimar, em parte, essa energia sexual para as atividades
intelectuais e de investigação.

     Essas atividades podem ser consideradas como atividades não-
sexuais, assunto que foi analisado no quarto capítulo deste estudo,
cuja razão consiste em evitar qualquer preocupação com temas
sexuais.

     Leonardo da Vinci refletiria uma espécie de exemplo, em que a
sexualidade sexual infantil é transformada em atividades não-sexuais,
vistas no exercício intelectual e artístico de Leonardo.

     Isso leva a refletir sobre a possibilidade de que a sublimação
viria a ser a intermediária entre o sexual e o intelectual.

     Sem essa intermediação, o conteúdo sexual voltaria em forma
de sintoma, tal como analisada nos dois primeiros destinos, temática
estudada no segundo capítulo deste estudo.

     Reafirma-se que as possibilidades epistêmicas de Leonardo
foram marcadas pela sexualidade infantil.

     Os trabalhos infatigáveis e inacabados de Leonardo indicam
que ele desistia de continuar em outra investigação porque nunca
chegou a completar a sua investigação sexual infantil.

     Freud sustenta que o infatigável bisbilhoteiro da natureza que
era Leonardo deixava inacabados, sistematicamente, seus trabalhos,
assim como, outrora, desistia de continuar outra investigação: a
investigação sexual infantil.

     As investigações engendradas por Leonardo da Vinci na idade
adulta estão ligadas à sua tentativa de resolver as questões sexuais
da infância.



     Ou seja, o rodeio que Leonardo é obrigado a perfazer nas suas
pesquisas adultas, está tomado pela logicidade tecida na sua
tentativa de resolver o enigma da diferença sexual.

     É plausível que Leonardo da Vinci inconscientemente
procurasse solucionar os seus enigmas sexuais em diversas
investigações.

     Essas ações de busca do saber na vida adulta trariam à tona as
possíveis formas de investigações, de natureza sexual, que
ocorreram anteriormente na infância.

     A maneira de Leonardo elaborar o saber nas investigações
sexuais acabou influenciando a forma pela qual ele trabalhava o
processo do conhecimento.

     Isso acabaria de alguma forma determinando o seu trabalho
científico, bem como o seu estilo de vida pessoal.

     Sem dúvida, que era de se esperar que Freud atribuísse a
Leonardo o terceiro tipo.

     A hipótese Freudiana é que isso ocorreu com Leonardo porque
suas primeiras investigações sexuais já foram, desde o princípio,
muito intensas.

     Quando ocorreu a emergência do desejo do saber, este veio
incrementar a pulsão de investigação, já intensa em si mesma.

     Era necessário que Freud dissesse isso para explicar a
intensidade do desejo de saber de Leonardo.

     Considera ainda, que os fatos da vida de Leonardo da Vinci
eram bastante conhecidos por Freud.

     Que somente após as formulações da teoria da pulsão de saber
e do texto sobre as teorias sexuais infantis é que Freud pôde aplicá-



las a Leonardo da Vinci como um bom exemplo dessas teorias.
     Viu que tinha diante de seus olhos um exemplo eloqüente de

suas teorias a respeito da transformação das primeiras investigações
sexuais infantis em pulsão de saber.

     Pelo visto, o verdadeiro amor de Leonardo era submetido ao
árduo exame intelectual, para depois dar certa liberdade aos seus
afetos, afetos esses que na verdade eram transformados pela sua
solicitude em saber.

     De fato, pondera Freud, Leonardo queria, com sua máxima,
dizer que o verdadeiro amor só ocorreria caso se procedesse.

     Em primeiro lugar, a uma coerção da paixão presente,
submetendo em seguida o objeto a um exame intelectual rigoroso,
para só então dar livre curso aos afetos.

      Leonardo não se encontrava desprovido de paixão; apenas a
havia transformado em ânsia de saber.

     Uma relação entre investigação e sexualidade que, no caso de
Leonardo, resultou em muita investigação e pouca atividade sexual.

     O móvel para a elaboração desse texto de Freud relaciona-se à
pulsão de investigação, e não como muitos psicanalistas pensam,
achando que o móvel desse texto de Freud seria a recordação da
infância de Leonardo, como sugere o título deste ensaio: "Uma
Recordação Infantil de Leonardo da Vinci".

     A atenção dos psicanalistas, ao lerem "Leonardo", volta-se
quase sempre para a recordação da infância, base para montagem
da "mãe fálica", mas o móvel para a confecção desse texto foi sem
dúvida a pulsão de investigação.

     A conclusão é que Freud mostra que o grande anseio de saber



de Leonardo da Vinci resulta de uma sexualidade a princípio apenas
adiada para dar espaço à investigação, que acabou sendo por ela
substituída.

     A partir da conclusão anterior, é importante explicar que uma
pulsão bastante evidente em alguém é a mesma que já atuava
ativamente na infância.

     No caso da pulsão de investigação infantil que incorporou, para
se fortalecer, a energia pulsional da sexualidade primitiva e depois,
essa pulsão, representará, em parte, a vida sexual do passado.

     Desde sua infância, Leonardo era um "investigador
compulsivo", e essa tendência já intensa foi fortalecida pela pulsão
sexual.

     A ponto de em sua vida adulta, a atividade de investigação ter
podido substituir a vida sexual, com a qual já se havia aliado na
infância.

     As atividades não-sexuais, isto é, que a busca do conhecimento
na vida adulta de Leonardo representa a ligação com as pesquisas
sexuais primitivas e, posteriormente, essa busca do conhecimento
pode ser direcionada para outras atividades intelectuais.

     No sentido teórico, o texto de Leonardo da Vinci seria um
modelo da soma dos textos freudianos, "Teorias Sexuais Infantis" e a
"Pulsão de Saber".

     Num determinado trecho, Freud relaciona a curiosidade
intelectual muito viva de Leonardo, sua paixão de investigação
científica, com as pesquisas sexuais da criança.

     A análise sobre Leonardo da Vinci no tópico: "O Leonardo de
Freud", fica claro que Leonardo é um exemplo de análise da pulsão



de saber, sendo um referencial para se encontrar a primeira
derivação da pulsão de saber.     

     O texto de Freud sobre o Leonardo foi transformado em um
verdadeiro exercício de demonstração das idéias de Freud.

     Freud precisou relatar em seguida à exposição de suas idéias
teóricas, fatos da infância de Leonardo que comprovassem uma
atividade de investigação intensificada.

Com essa síntese é possível, ainda, deter-se sobre a
recordação de Leonardo da Vinci de sua infância e verificar, a partir
daí, a conexão que essa recordação tem com as atividades
sublimadas desse personagem.

    
     5.3. Uma Recordação da Infância de Leonardo da Vinci
     Na obra de Freud (1910) se presume que Freud estava

interessado em evidenciar nessa recordação de Leonardo aos seus
interesses ligados a temas sexuais.

     Segundo o próprio Leonardo da Vinci supôs que já era seu
destino ocupar-se especialmente do abutre, pois guardava como uma
das primeiras lembranças de sua infância que, estando ainda no
berço, um abutre sobre ele, abriu-lhe a boca com a sua cauda e com
ela fustigou-lhe repetidas vezes entre os lábios.

     A fantasia do abutre como uma testemunha em relação ao
trabalho de investigação de Leonardo da Vinci e que essa
investigação está relacionada às teorias sexuais infantis.

     O aparecimento de uma ave que remete à mãe fálica não é
outra coisa senão a manifestação de uma teoria sexual infantil,
segundo a qual homens e mulheres são providos de pênis.



      Então, para Freud existe um novo testemunho da precoce
investigação sexual de Leonardo, decisiva, em nossa opinião, para
toda a sua vida ulterior.

     O aparecimento do vôo da ave pode ser identificado como a
"mãe fálica", e que a mesma possui um pênis, sendo a "mãe" e o
“pênis”.

     Esses temas das teorias sexuais infantis fazem com que
Leonardo se tornasse um investigador precoce, dando a entender,
que a sua curiosidade adulta resultou dessa investigação precoce e
primitiva.

     Considera-se também que a recordação de Leonardo da Vinci
sobre o vôo do abutre está vinculada à evolução sexual da criança
nas teorias sexuais infantis.

     Esse fator comum será identificado por Freud na evolução
sexual da criança nas teorias sexuais infantis.

     Vê-se aí que a fantasia de Leonardo, o fato de que a criança
passa por uma fase em que ela atribui à mãe a posse de um pênis.

     A recordação de Leonardo da Vinci está relacionada aos
interesses sexuais infantis, a qual, na vida adulta, pode ser
considerada como sinônimo das atividades não-sexuais, vistas em
Leonardo na intelectualidade e criação artística, sendo uma das
constatações básicas do Leonardo.

     Em resumo, se pondera que a investigação sexual, ligada às
teorias sexuais infantis, percebida em Leonardo da Vinci, apóia-se na
autoconservação e isso permite que essa investigação sexual não
ceda completamente ao recalque, mas sublime-se em outras
atividades.



     Assim, a sublimação pode ser vista como se opondo à
formação de um sintoma que poderia acontecer através do recalque
e, que a sublimação é, sem dúvida, para uma parte da pulsão, um
destino que lhe permite escapar ao recalque.

 

     Considerações Finais
     Neste livro se analisa a relação entre a curiosidade sexual e a

curiosidade intelectual.
     Na infância, a curiosidade é despertada pelas teorias sexuais

infantis e na vida adulta a curiosidade intelectual deriva-se dessa
curiosidade infantil.

     Acredita-se que existe uma conexão estreita entre a curiosidade
infantil e a curiosidade adulta.

     Essa conexão pode ser averiguada no segundo capítulo que
analisa os diferentes destinos que a curiosidade sexual infantil tem
em relação à intelectualidade.

     No primeiro destino ocorre o recalque da libido sexual,
ocorrendo o mesmo com a curiosidade intelectual.

     No segundo destino o componente sexual tenta escapar do
recalcamento, mas ainda não consegue desvencilhar-se plenamente
e isto implica em certas limitações na atividade intelectual.

     No terceiro destino ocorre a sublimação do sexual, que permite
a plenitude das faculdades mentais em empenhar-se em outras
pesquisas do conhecimento.

     A passagem do sexual para o não-sexual tem a ver com o
destino pulsional da sublimação, que é verificada através do dualismo
pulsional entre a pulsão da autoconservação e a pulsão da



sexualidade.
     A sexualidade apóia-se na autoconservação, permitindo que

ocorra a transformação do sexual em atividades não-sexuais.
     As atividades não-sexuais podem ser evidenciadas na análise

da pulsão de saber, que por sua vez se divide em pulsão de domínio
e pulsão de ver.

     Dominação e visão são atividades não-sexuais e que foram
despertadas no princípio da infância, pela investigação sexual.

     Ambas as pulsões são sublimadas nas atividades artísticas e
intelectuais de Leonardo da Vinci.

     Leonardo da Vinci passa a ser visto como modelo ideal do
terceiro destino da curiosidade sexual.

     Na infância, tinha intenso interesse em questões sexuais e na
vida adulta esses interesses foram sublimados nas tarefas que
realizou.

     Tanto a sua investigação sexual como a sua recordação da
infância são provas de suas pesquisas sobre as teorias sexuais
infantis e que na vida adulta estas pesquisas foram direcionadas para
outras áreas do conhecimento.

     Através destas análises credenciam-se algumas conclusões.
     Que a curiosidade sexual infantil tem a condição de influir, em

parte, no desenvolvimento do pensamento.
     O pensamento seria sexualizado na infância, e na vida adulta o

mesmo seria dessexualizado, dando a conotação de que o eixo que
promove o pensamento em outras direções do conhecimento
encontra-se ligado ao conteúdo sexual.

     Outra conclusão é que a curiosidade sexual infantil pode afetar



a capacidade intelectual.
     Dependendo do impacto que a sexualidade infantil exerce sobre

esta capacidade, resultará em melhores ou piores condições
cognitivas, viabilizando ou não a aquisição de novos conhecimentos.

     Pode-se concluir, ainda, que a aprendizagem pode ter uma
relação estreita com o referencial sexual, surgindo a inteligência
sexual do pensamento.

     Leva-se a refletir que a mutação do sexual que ocorreu em
virtude da sublimação é uma força psíquica que impulsiona o
desenvolvimento do saber.

     Finalmente, esse livro propicia a possibilidade de novas
investigações.

A questão que desperta a criança nas investigações das teorias
sexuais seria a preocupação de onde vêm os bebês, ou a passagem
dela pelo complexo de Édipo, ou será que esses dois temas sexuais
levariam a criança a investigar?

Outra possibilidade é mostrar o link entre o construtivismo e as
pesquisas sexuais infantis, e, ainda, uma outra possibilidade de
estudo refere-se à ligação entre a pulsão de saber e a teoria da
percepção.
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