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Introdução 

 

 

 Como pensar os laços entre tratar e educar em Freud? Partir dessa interrogação 

parece um caminho interessante, na medida em que ajuda a situar a problemática que 

deve nos ocupar nesta pesquisa e mostrar a relevância do assunto na educação e na 

psicanálise.  

Essa pergunta faz pensar no que mais poderia ser dito a respeito da articulação 

psicanálise e educação, dado o expressivo número de publicações sobre o tema – entre 

as quais merecem destaque os estudos críticos a respeito da psicologização do ensino 

(Patto, 1981; Kupfer, 1989; Lajonquière, 1999; Vorcaro, 1999). Poderíamos pensar que 

o próprio volume de produções já é enigmático. Não são poucos os profissionais das 

áreas da educação e da psicanálise que persistem interessados em estudar e debater 

como tratar e educar e como articular essas práticas. Por que se produz tanto a respeito? 

Ou, ainda, por que aqueles que se ocupam da educação e do tratamento continuam na 

expectativa de novas formulações? Isso demonstra que a importância da problemática 

não se restringe a uma questão de interesse particular pela temática ou por sua 

atualidade. 

Poderíamos falar de um mal estar instaurado, diante do qual a psicanálise, por 

seu compromisso ético, não deve se calar. Esse mal estar é estrutural e inevitável, é 

resultado de nossa condição de sujeitos desejantes. Ou seja, é expressão da 

impossibilidade de alcançar a ‗felicidade‘, assunto que Freud desenvolve, detida e 

cuidadosamente, em O mal-estar na civilização, em que afirma que ‗[...] nossas 

possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição‘ 

(Freud, 1930/1969, p. 84)
1
. Nesse sentido, poderíamos pensar que, diante do mal estar, 

nem a psicanálise nem a educação devem recuar. Além disso, é preciso considerar outra 

questão, qual seja, se há proximidade entre tratar e educar, e isso nos leva a outras 

considerações.  

A proximidade entre tratar e educar pode caracterizar ou alimentar certa 

confusão em termos dos profissionais que se ocupam do tratamento e da educação de 

                                                           
1
 Todos os textos de Freud estudados nesta dissertação trazem a data de sua publicação original (em 

alemão) – para destacar, no percurso de Freud, as formas como o autor lida com o tratar e o educar. 

Consultamos a Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, publicada 

em 1969 (Cf. Referências) 
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crianças. Freqüentemente, em trabalhos de interlocução com educadores, deparamos 

com falas de professores que revelam estar confusos quanto ao papel a desempenhar 

junto a seus alunos, afirmando que ‗às vezes, precisam ser psicólogos dentro da sala de 

aula‘. 

Não é por acaso também que, nos dias de hoje, vemos chegar aos consultórios e 

às instituições de tratamento, crianças e pais com variadas queixas relativas à 

dificuldade de aprendizagem, à indisciplina e a outras tantas atreladas ao campo da 

educação.  Testemunha disso são não só os profissionais que se ocupam do tratamento e 

da educação – no nosso caso, psicanalistas e educadores –, mas também pacientes, suas 

famílias, além de alunos. Ou seja, há muitos sujeitos envolvidos nas relações entre tratar 

e educar, o que também parece justificar a importância deste estudo, na medida em que 

talvez possa ajudar na compreensão do que se observa atualmente em termos do educar 

e do tratar, e que estamos caracterizando como confusão, o que, por sua vez, pode surtir 

efeitos na prática.  

Quanto à questão da proximidade entre as práticas, há que se dizer algo a 

respeito do surgimento do interesse por esse estudo. Esta pesquisa foi motivada pelas 

inquietações vividas no trabalho clínico e institucional que vem sendo desenvolvido 

numa instituição que sustenta sua prática na associação entre o tratar e o educar –  

Associação Lugar de Vida – Centro de Educação Terapêutica. Nesse sentido, é preciso 

mencionar que há instituições fundadas antes do Lugar de Vida, que trabalham nessa 

mesma perspectiva. Temos, por exemplo, a École Expérimentale de Bonneuil, fundada 

por Maud Mannoni e alguns colaboradores; Antenne 110, fundada por Antonio Di 

Ciaccia; e o Courtil, instituição mais jovem que Antenne e com a qual mantém uma 

importante interlocução. Não é objetivo desta pesquisa discutir o trabalho desenvolvido 

nessas instituições, mas pareceu-nos pertinente explicitar a partir de qual referência essa 

discussão surgiu.  

A educação terapêutica é a proposta na qual se sustenta a atividade do Lugar de 

Vida. A expressão cunhada por Kupfer, uma das fundadoras da instituição, define 

  

um conjunto de práticas interdisciplinares de tratamento, com especial 
ênfase nas práticas educacionais, que visa à retomada da estruturação 
psíquica interrrompida pela eclosão da psicose infantil ou ainda, à 

sustentação do mínimo de sujeito que uma criança possa ter 
construído. (Kupfer, 2000, p. 83) 
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Importa destacar a proposta, na medida em que aponta que, de alguma maneira, 

a questão da proximidade irá ocupar um lugar importante neste texto. Também é 

interesse desta pesquisa situar a tradição da psicanálise em relação à educação. 

É preciso lembrar que, historicamente, a psicanálise é uma teoria relativamente 

nova e surge da estreita interlocução com outras áreas do conhecimento, entre as quais 

ocupam um papel central a medicina, a educação, a religião e a arte. Em vários 

trabalhos, Freud expressa textualmente essa interlocução, a começar pelos títulos que 

dão nome a artigos como Estudos sobre a histeria (1893-1895), O “Moisés” de 

Michelangelo (1913-14); Uma lembrança infantil de Goethe em ―Poesia e verdade‖ 

(1917); Psicologia de grupo e a análise do ego (1921); O futuro de uma ilusão (1927); 

Moisés e o monoteísmo (1939), para citar apenas alguns.  

É possível acompanhar no texto freudiano que o tratar em psicanálise vai se 

construindo a partir do tratar em medicina e de uma articulação com o educar. O tratar 

foi muitas vezes expresso em termos educativos, como nos Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade (1905) e em Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci (1910), 

em que o autor se apóia no educar para falar do tratar. 

Seguindo Freud, vemos que a teoria psicanalítica – sua conceituação e técnica – 

está permanentemente em construção, razão pela qual a psicanálise e sua prática clínica 

revelam, especialmente no início das proposições de Freud, uma dependência maior em 

relação a outros saberes. Talvez seja mais adequado dizer que essa dependência inicial e 

constituinte parece mais caracterizar certa confusão, plenamente justificável como uma 

condição que o nascimento de uma teoria implica, e que irá conferir à psicanálise sua 

especificidade e também a proximidade em relação aos saberes em que se apóia para 

constituir-se.  

A história nos conta ainda que as práticas de tratamento da infância com 

problemas graves, por exemplo, são derivadas das educativas. A experiência de Itard 

com o menino selvagem – Victor de Aveyron – retrata isso, como bem nos demonstra 

Kupfer (2000) e também Mannoni (1988). Freud, por sua vez, refere-se ao tratamento 

analítico como pós-educação em alguns de seus artigos (1905; 1913).  

Falar que Freud escreve que o tratamento analítico é uma pós-educação ajuda a 

introduzir outra questão, ou seja, a razão de estudar o próprio texto freudiano. Se o que 

foi dito até aqui explica, mais especificamente, por que se faz necessário estudar a 

relação pela via da proximidade entre tratar e educar, interessa agora situar melhor o 

motivo que justifica a escolha pela obra de Freud. Então, retomemos agora a questão 
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inicial com enfoque nesse viés. Por que estudar os laços entre tratar e educar a partir da 

perspectiva freudiana?  

Como mencionamos antes, são muitos os textos produzidos por autores pós-

freudianos acerca do tratar e educar. A leitura de alguns desses textos (Lacan, 1969-70; 

Mannoni, 1988; Kupfer, 2000; Lajonquière, 1999c; Voltolini, 2006, 2008.) foi 

fundamental para chegar à opção pela pesquisa do texto de Freud. Ora, a psicanálise é 

uma experiência inaugurada por Freud, por isso ele é reconhecido como o pai da 

psicanálise. Por que, então, não revisitar sua obra e interrogar seu texto?  

Os trabalhos em psicanálise, de alguma maneira, sempre o tomam como 

referência. Em A História do movimento psicanalítico, a propósito das críticas à 

psicanálise e suas dissidências, Freud atribui-se o mérito pela introdução da psicanálise 

no mundo. Nesse gesto centralizador, Freud situa seu lugar e é em nome do 

reconhecimento desse lugar que surge o interesse em interrogar o próprio texto 

freudiano, caracterizando, assim, mais um retorno a Freud. 

 

[...] a psicanálise é criação minha; durante dez anos fui a única pessoa 
que se interessou por ela, e todo o desagrado que o novo fenômeno 

despertou em meus contemporâneos desabou sobre a minha cabeça 
em forma de críticas. Embora de muito tempo para cá eu tenha 
deixado de ser o único psicanalista existente, acho justo continuar 
afirmando que ainda hoje ninguém pode saber melhor do que eu o que 
é a psicanálise, em que ela difere de outras formas de investigação da 
vida mental, o que deve precisamente ser denominado de psicanálise e 
o que seria melhor chamar de outro nome qualquer. (Freud, 1914, 
p.18) 

 

Nesse sentido, cabe indagar qual apropriação poderia ser feita da obra de Freud, 

ou, ainda, se poderíamos encontrar novas saídas. Pensamos que esse retorno poderia não 

apenas ser uma maneira de escrever nossa versão, mas de, através dela, interrogar – 

posição que está de acordo com o princípio ético da teoria psicanalítica – a possibilidade 

de, pela via da proximidade, pensar em uma articulação entre tratar e educar. Dessa 

forma, esse seria um meio de investigar ou questionar uma das interpretações do texto 

freudiano, freqüentemente adotada, a saber, uma leitura que se apóia na diferença entre 

tratar e educar, desconsiderando ou dando pouco peso a uma discussão que contempla a 

proximidade entre as práticas.  

É curioso constatar o grande volume de produções que marcam e reiteram a 

distinção entre as práticas, em contraste com as que se pautam pela proximidade. O 

processo que vai da indiferenciação e da fusão entre o tratar e o educar até a 
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diferenciação e a especificidade é, no mínimo, bastante trabalhoso. Talvez, nesse 

sentido, não seja muito arriscado supor que a confusão inicial seria um dos motivos que 

leva à produção de textos em que pesa o tom do embate ou que insiste em tratar da 

diferença. Nesse sentido, um saber parece marcar sua especificidade em sua relação 

contra e não com o outro, e a discussão a respeito da aplicação da psicanálise à 

educação ilustra exemplarmente essa questão. À psicanálise parece ficar reservado um 

lugar não apenas definido a partir de sua especificidade teórica e clínica, pela própria 

amarração conceitual entre os termos, o que lhe confere uma inteligibilidade própria, 

mas também, e é isso que nos chama atenção, o lugar de fascínio e engrandecimento 

que parece ocupar em relação à educação. O tema merece atenção. O que será que 

Freud propõe quando fala em aplicação? Propor uma leitura que leve em conta a 

proximidade para discutir a aplicação poderia ser uma tentativa de talvez promover um 

debate e não um embate.  

No momento, parece interesse fazer algumas outras considerações quanto à 

terminologia e à metodologia adotada neste estudo e, em seguida, tratar do que se 

pretende em cada capítulo.     

O termo educar é tomado no sentido amplo de inscrição simbólica, de filiação e 

de reconhecimento do pertencimento à cultura, de acordo com a indicação proposta em 

nota no texto Introdução a „The psycho-analytic method‟, de Pfister (1913). A nota para 

o termo ‗educação‘ esclarece que as palavras alemãs Erziehung e Erzieher são 

traduzidas em todo o trabalho por educação e educador e que possuem na verdade uma 

aplicação mais ampla e incluem a noção geral de ‗criação‘ de crianças.  

O propósito desta escrita é discutir a questão conceitual, os laços entre os 

termos, trabalhando com o que Freud diz no texto escrito. Portanto, não é intenção 

interpretar Freud conforme ele prossegue em suas elaborações. É preciso fazer uma 

leitura que considere o uso corriqueiro dos termos num lugar distinto daquele do uso 

operacional e conceitual, bem como não esquecer o aspecto da tradução de um idioma a 

outro – neste caso, a tradução é trabalhada a partir da edição brasileira da Imago, 

sabendo que há limites e problemas que a tradução impõe.  

Esta pesquisa foi organizada a partir da idéia de que tratar e educar são posições 

distintas, e que nem sempre isso foi tão claro assim. Há uma inevitável e constatada 

confusão inicial. Tratar e educar podem ser tomados numa relação simbiótica ou numa 

relação em que as fronteiras de suas terras estão definidas. A proximidade vista assim 
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implica – de um modo ou de outro – uma série de conseqüências, dentre as quais 

algumas serão objeto de nossa atenção.  

É nosso objetivo discutir o modo como o tratar foi concebido em sua articulação 

com o educar, caracterizando a proximidade entre essas duas posições discursivas
2
. 

Nesse sentido é que foi feita a escolha pelos termos educar e tratar e não por educação e 

tratamento – os quais remetem mais às práticas do que às posições discursivas. Também 

importa dizer que entendemos que a discussão das posições implica levar em conta os 

efeitos nas práticas delas decorrentes, e isso será considerado em termos das referências 

ao tratamento analítico e à educação.  

Pretendemos demonstrar que a proximidade é uma via interessante para ajudar a 

desfazer a confusão entre tratar e educar, senão que pode ao menos fornecer elementos 

para entender por que essa confusão é tão recorrente. Percorremos o texto de Freud de 

modo a trazer recortes que sustentem essa idéia e que, considerando o risco de cair na 

confusão e de aí permanecer, indiquem outras saídas para pensar os laços entre tratar e 

educar.  

No primeiro capítulo, abordaremos a genealogia do percurso freudiano, trajeto 

através do qual será possível definir sucintamente o tratar para psicanálise, na medida 

em que se articula à educação. O aparelho psíquico e seu funcionamento nos modelos 

da primeira e segunda tópica e a questão do conflito psíquico serão abordados na 

medida em que vemos uma articulação com a educação, o que, por sua vez, permite-nos 

situar o lugar em que a educação é tomada pela teoria psicanalítica e o modo como essa 

abordagem se dá.  

No segundo capítulo, o título em forma de indagação indica de que maneira 

iremos percorrer a questão, mostrando que tomar o educar para falar do tratar revela 

certa dependência ou confusão, e que isso se deve ao momento de construção da 

psicanálise, bem como aos impasses que o autor ia encontrando em suas formulações 

clínicas e teóricas. A proposta é a de apontar trechos na obra freudiana em que tratar e 

                                                           
2
 Embora este trabalho não pretenda fazer um percurso lacaniano, importa esclarecer que a noção de 

discurso adotada foi a proposta por Lacan, especialmente discutida em seu seminário XVII (1969-70). 

Para o autor, o discurso é uma estrutura necessária, presente em todas as relações e, que marca a 

existência de um discurso sem palavras: ―É que sem palavras, ele (o discurso) pode muito bem subsistir. 
Subsiste em certas relações fundamentais. Estas, literalmente, não poderiam se manter sem a linguagem. 

Mediante o instrumento da linguagem instaura-se um certo número de relações estáveis, no interior das 

quais, certamente pode inscrever-se algo bem mais amplo, que vai bem mais longe do que as enunciações 

efetivas‖ (Lacan, 1969-70, p.11) 
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educar parecem indistintamente separados e ir trazendo elementos que ajudem no 

entendimento e na discussão do que está em jogo em cada momento do percurso do 

autor. Verificaremos, então, se tratar é uma prática reeducativa ou, ainda, uma pós-

educação; a questão da profilaxia como eixo a partir do qual tratar e educar fazem laço 

e, em seguida, apresentaremos a educação e seu ‗novo‘ papel na questão da sublimação 

e, no caso Hans, nessa ordem. Nesse trajeto, iremos apontar algumas viradas 

importantes no que se refere à temática em pauta, de modo que sirvam de operadores de 

leitura não só para discutir a simbiose, mas também para pensar a proximidade via 

distinção das práticas.  

No terceiro capítulo, partiremos de alguns pontos destacados no capítulo anterior 

para discutir a possibilidade do estabelecimento de outro tipo de laço entre tratar e 

educar: o das práticas com fronteiras distintas. Nesse sentido, abordaremos a pós-

educação e a questão da aplicação da psicanálise. Propomos uma leitura a partir da 

profilaxia, da experiência de Aichhorn, do impossível, e das expressões ―educação 

psicanaliticamente esclarecida‖ e ―educação psicanalítica vinculada à temática da 

aplicação da psicanálise‖. Também abordaremos a análise de crianças. Nessa discussão, 

poderemos acompanhar pelo viés do laço entre tratar e educar como aconteceram 

algumas reformulações teórico-clínicas.  Esse capítulo se encerra com a questão da 

transferência, cuja presença marca a proximidade entre tratar e educar, e o manejo, a 

especificidade de cada uma das práticas.   

No quarto capítulo, trataremos dos laços desfeitos, discutindo alguns aspectos da 

intersecção entre psicanálise e educação, a partir de outros autores. Questionaremos a 

aplicação da psicanálise à educação em termos da ausência de textos que se dediquem à 

reciprocidade no debate sobre a questão, da interpretação da sobreposição da psicanálise 

quando se trata de sua relação com a educação e, do motivo de encontrarmos tantas 

produções que persistem em enfatizar a diferença entre tratar e educar. Também 

abordaremos nesse capítulo a questão do parentesco, considerando-a em termos de um 

laço refeito.  

A título de considerações finais, reuniremos resumidamente alguns pontos de 

cada capítulo que nos pareceram mais relevantes para sustentar a discussão que nos 

propusemos a fazer e concluiremos nossa pesquisa.  
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Capítulo 1 - Genealogia do percurso freudiano 

 

Inicialmente, Freud escreve a partir de um olhar médico, ou pelo menos mais 

próximo do que seria próprio ao campo da medicina, e essa é uma referência importante 

em sua obra, dado o peso que a profilaxia ocupa em suas formulações sobre a educação. 

Freud está interessado em compreender o psiquismo humano e é a partir da perspectiva 

profilática que Freud se põe a estudá-lo. Em um dos textos, cujo tema era a aplicação da 

psicanálise, Freud fala de seu propósito inicial: 

 

Nosso primeiro propósito, naturalmente, foi o de compreender os 
distúrbios da mente humana, porque uma notável experiência mostrara 

que, aqui, a compreensão e a cura quase coincidem, que existe 
reciprocidade entre uma e outra. E por muito tempo este foi nosso 
único propósito. (Freud, 1933, p.143) 
   

 

As investigações de Freud visam construir uma teoria para explicar o normal e o 

patológico e, posteriormente, propor intervenções para lidar com o patológico. No 

início, Freud está em busca da origem da doença nervosa. Procura, então, a causa do 

sofrimento ou das perturbações, e supõe que encontrar a raiz desses males tornará 

possível prevenir a doença nervosa eliminando sua causa. Assim, as intervenções têm, a 

princípio, um caráter eminentemente profilático. E é também nessa perspectiva que 

Freud irá pensar a articulação da psicanálise com outras áreas de conhecimento. Nesse 

sentido, é na educação em relação à psicanálise que está o interesse do presente 

trabalho, mais especificamente, nas posições de tratar e educar. E aos olhos de Freud é a 

profilaxia que, por um longo período, as aproxima.  

 

1.1 O aparelho psíquico 

 

Freud (1900a) propõe um sistema para entender o funcionamento do psiquismo. 

Esse aparelho possibilita pensar no aspecto topológico e dinâmico de forças em ação. 

Assim, o sistema irá explicar os fenômenos psíquicos diferentemente, ou seja, conforme 

o modo como é concebido. Freud propõe duas tópicas para tratar de suas formulações a 

partir do conceito de inconsciente e, desse modo, com o conceito de inconsciente, 

inscreve na cultura o descentramento radical do sujeito em relação à sua consciência.  
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Na primeira tópica, obras de 1900 a 1920, o psiquismo é concebido em termos 

de consciente, pré-consciente e inconsciente, e esse aparelho é regido pelo princípio de 

prazer e pelo princípio de realidade. Mais tarde, essa estrutura mostra-se insuficiente 

para esclarecer o que Freud irá chamar de compulsão à repetição, e aí temos uma 

mudança importante em termos da compreensão do papel da educação.  

Dissemos que Freud vai contar com dois princípios – o princípio de prazer e o de 

realidade – para descrever o funcionamento do aparelho psíquico, conforme a 

concepção da primeira tópica. Nesse sentido, convém tomar o princípio de prazer – que 

inicialmente era designado como princípio de desprazer – para chegarmos à questão da 

educação, cuja participação se define a partir do princípio de realidade. 

 

Em conseqüência do princípio do desprazer, portanto, o primeiro 
sistema – Ψ [inconsciente] é totalmente incapaz de introduzir qualquer 

coisa desagradável no contexto de seus pensamentos. Ele não pode 
fazer nada senão desejar ―[...] o segundo sistema [consciente] só pode 
catexizar uma representação se estiver em condições de inibir o 
desenvolvimento do desprazer que provenha dela‖ (Freud, 1900a, p. 
627, grifo do autor)  
 

A forma como esse aparato é descrito leva-nos a questionar se o que causa 

desprazer tem origem no meio interno e/ou externo, ou melhor, importa saber se há 

interferência da realidade. Freud (1911) descobre que sim. Então, faz-se necessário 

rever a estrutura do aparelho e pensar num funcionamento mais elaborado, que inclua o 

meio externo. É aí que entra o princípio de realidade.  

 

Retorno a linhas de pensamento já desenvolvidas noutra parte quando 
sugiro que o estado de repouso psíquico foi originalmente perturbado 
pelas exigências peremptórias das necessidades internas. Foi apenas a 
ausência da satisfação esperada, o desapontamento experimentado, 
que levou ao abandono desta tentativa de satisfação por meio da 

alucinação. Em vez disso, o aparelho psíquico teve de decidir tomar 
uma concepção das circunstâncias reais no mundo externo e 
empenhar-se por efetuar nelas uma alteração real. Um novo princípio 
de funcionamento mental foi assim introduzido; o que se apresentava 
na mente não era mais o agradável, mas o real, mesmo que 
acontecesse ser desagradável. Este estabelecimento do princípio de 
realidade provou ser um passo momentoso. (Freud, 1911, p. 238, 

grifo do autor) 
 
 



 18 

O princípio de realidade explica como o aparelho psíquico leva em conta o que 

vem do meio externo, e também quando se trata de lidar com uma experiência 

desagradável.  

 

Na realidade, a substituição do princípio de prazer pelo princípio de 
realidade não implica a deposição daquele, mas apenas sua proteção. 
Um prazer momentâneo, incerto quanto a seus resultados, é 
abandonado, mas apenas a fim de ganhar mais tarde, ao longo do novo 
caminho, um prazer seguro (Freud, 1911, p. 242) 
 

Essas idéias, por sua vez, levam Freud a articulações a respeito da educação, que 

é então descrita como uma possibilidade de satisfação a ser conquistada pelo princípio 

de realidade em substituição ao incentivo do princípio de prazer, vinculando a educação 

a algo externo e, aí já se vê o esboço do que, mais tarde, irá formular com a educação 

para a realidade. 

  

A transformação dos ‗maus‘ instintos é ocasionada por dois fatores, 
um interno e outro externo, que atuam na mesma direção. [...] O fator 

externo é a força exercida pela educação, que representa as 
reivindicações de nosso ambiente cultural, posteriormente continuadas 
pela pressão direta desse ambiente. A civilização foi alcançada através 
da renúncia à satisfação instintual, exigindo ela, por sua vez, a mesma 
renúncia de cada recém-chegado. No decorrer da vida de um 
indivíduo, há uma substituição constante da compulsão externa pela 
interna. (Freud, 1915b, p.291)  

 
 

O princípio de realidade também introduz a noção de adiamento da satisfação 

para o futuro, o que, futuramente, vinculará a educação à sublimação. 

 

Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio 
de prazer é substituído pelo princípio de realidade. Esse último 
princípio não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer; 
não obstante, exige e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de 
uma série de possibilidades de obtê-la, e a tolerância temporária do 

desprazer como uma etapa no longo e indireto caminho para o prazer. 
(Freud, 1920, p. 20, grifo do autor) 
 
 

Vejamos mais de perto a questão da satisfação. O psiquismo humano, Freud 

afirma, é regido pelo princípio do prazer. ―Na teoria da psicanálise não hesitamos em 

supor que o curso tomado pelos eventos mentais está automaticamente regulado pelo 

princípio de prazer‖ (Freud, 1920, p. 17). Todavia, Freud observa que o sujeito procura, 
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repetidamente, experiências que causam desprazer, e isso caracteriza um conflito. Ou 

seja, ele é inerente ao psiquismo humano. Então, cabe ver o que há nessa noção de 

conflito que pode auxiliar na compreensão dessas forças em ação.  

Sabemos que há forças em oposição, as quais variam conforme as descobertas e 

explicações freudianas. Entretanto, importa indagar como forças incompatíveis podem 

satisfazer-se. É possível pensar no predomínio de uma delas?  

Freud afirma que o psiquismo humano é regido pelo princípio do prazer, mas em 

seguida considera que tal constatação não se sustenta, uma vez que algumas 

experiências revelam uma contradição, ou seja, não se trata de tomar o princípio do 

prazer como predominante. 

 

Deve-se, contudo, apontar que, estritamente falando, é incorreto falar 
na dominância do princípio de prazer sobre o curso dos processos 

mentais. Se tal dominância existisse, a imensa maioria de nossos 
processos mentais teria de ser acompanhada pelo prazer ou conduzir a 
ele, ao passo que a experiência geral contradiz completamente uma 
conclusão desse tipo. O máximo que se pode dizer, portanto, é que 
existe na mente uma forte tendência no sentido do princípio de prazer, 
embora essa tendência seja contrariada por certas outras forças ou 
circunstâncias, de maneira que o resultado final talvez nem sempre se 
mostre em harmonia com a tendência no sentido do prazer (Freud, 

1920, p. 19, grifo do autor) 
 

Assim, a partir da repetida procura do ser humano por experiências que não 

conduzem ao prazer, Freud aponta para um tipo de satisfação que não advém do prazer. 

É a partir da observação das brincadeiras das crianças que Freud chega a uma 

formulação fundamental em Além do princípio do prazer (1920).  A pulsão de morte 

surge para nomear algo que já havia sido constatado por Freud há tempos, ou seja, a 

busca repetitiva do homem por um tipo de satisfação que parece contradizer o princípio 

de prazer – a compulsão à repetição. Essa busca incessante permite que Freud vislumbre 

um tipo de realidade inconcebível até então, apontando para algo que é da ordem do 

inacessível, do impossível. Essa descoberta é fundamental para a psicanálise, pois 

elimina qualquer chance de conciliação ou harmonia entre o homem e si mesmo, ou 

entre o homem e o mundo, e vai redefinir a noção de conflito que passa a ser explicada 

em termos de um novo dualismo pulsional, ou seja, uma luta entre as pulsões de morte e 

as pulsões de vida, o que Freud discute detalhadamente nesse mesmo texto.  

A partir dessa constatação, Freud entende que é preciso rever o próprio modelo 

tópico concebido. O conflito não pode mais ser entendido apenas na chave do 
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inconsciente-consciente, tornando necessária uma verdadeira revisão da concepção das 

relações entre o consciente, o inconsciente e o eu. É então nesse texto de 1920 que surge 

a segunda tópica, e seus elementos são o id, o eu e o supereu, também chamado, na 

época, de ideal do eu
3
.  

A mudança na concepção topológica situa uma guinada em termos da teoria 

pulsional e do entendimento das forças em jogo no conflito psíquico, e para nós 

interessa retomar na teoria pulsional e no conflito psíquico alguns outros pontos em que 

Freud localiza a educação. 

 

1.2 O conflito psíquico  

 

Numa primeira etapa da teorização freudiana, antes de se configurar a teoria 

pulsional, a dualidade no conflito se dá entre representações incompatíveis (1900). Em 

seguida, o conflito se mostra entre as tendências sexuais e a consciência moral do 

sujeito, ou seja, a consciência não admite as representações de natureza sexual devido à 

oposição entre tais representações e as concepções morais do sujeito, o que resulta na 

operação do recalque. Esse dado é importante porque é referido a essa noção de 

recalque que Freud dirige suas críticas ao tratar da moral sexual civilizada e da 

transmissão da educação. Freud percebe que, apesar de todos os esforços da educação, 

ainda assim ela fracassa, já que o recalque persiste. Aqui, a tônica da educação está no 

seu sentido excessivamente repressor e em sua responsabilização como causadora da 

neurose.  

Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), ao tratar da sexualidade 

infantil, Freud fala em pulsão sexual, caracterizando assim outro momento. A partir daí, 

o conflito será entendido na chave da teoria das pulsões.  

No texto A Concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão 

(1910), o conflito é entendido em termos da oposição entre as pulsões do eu e as pulsões 

sexuais. Desse modo, é elaborada a primeira teoria do dualismo pulsional, na qual estão 

em conflito as pulsões de conservação do indivíduo – parciais, ou não genitais (em 

oposição às pulsões sexuais que põem em perigo o organismo) – e as pulsões 

                                                           
3 Vale salientar que essa distinção é discutida em vários textos de Freud e, da mesma maneira, esses 

conceitos são objeto de múltiplas elaborações por autores pós-freudianos, os quais revelam uma 

diversidade em termos do entendimento desses conceitos. 
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propriamente vinculadas aos órgãos genitais. Aqui a educação passa a ser vista como 

exercida pelas pulsões do eu.  

Em 1914, Sobre o narcisismo: uma introdução, Freud questiona a lógica 

dualista, supondo a separação nas pulsões do eu e as pulsões sexuais a partir da 

consideração da libido voltada para o eu e da libido voltada para os objetos. Em 1915a, 

continua seus estudos a respeito da pulsão
4
, e afirma que 

  

É sempre possível que um estudo exaustivo das outras afecções 
neuróticas (em especial das psiconeuroses narcisistas, das 

esquizofrenias) possa obrigar-nos a alterar essa fórmula e proceder a 
uma diferente classificação dos instintos primordiais. Mas, por 
enquanto, não conhecemos essa fórmula, nem encontramos qualquer 
argumento desfavorável para traçar esse contraste entre os instintos 
sexuais e os do ego. (Freud, 1915a, p.130)  
 
 

Em 1920, Freud chega à formulação do dualismo pulsional em termos das 

pulsões de vida e pulsões de morte. Freud percebe a partir daí a impossibilidade de 

conciliar o bem estar do indivíduo com a sociedade e vai deixando de lado a idéia de 

profilaxia no tratamento analítico, pelo entendimento de que essa conciliação é 

impossível. Entretanto, é longo o caminho para chegar até aí. Vejamos como Freud 

reelabora suas formulações. 

A partir da teoria das pulsões, a própria noção de conflito passa por uma 

reviravolta. Os pólos do conflito variam, ora internos, ora externos, ora se compondo 

entre elementos internos e externos. Nesse contexto, a forma de intervenção da 

psicanálise, ou seja, o tratar é pensado, predominantemente, numa perspectiva 

profilática. E qual o papel da educação? 

Para Freud (1920), é graças à educação que são transmitidos valores morais 

necessários como a vergonha e o pecado que devem estar em jogo no momento em que 

o indivíduo se defronta com as práticas sexuais. Freud acreditava que as neuroses 

atreladas a distúrbios da sexualidade eram conseqüência das práticas sociais de 

determinada época, práticas essas vinculadas aos valores morais desse mesmo período. 

A educação causa a neurose. Todavia, Freud não mantém esse entendimento.  

                                                           
4
 Interessa esclarecer que, por estar utilizando a tradução da Imago (1969), nas citações aparece o termo 

instinto, contudo, em retomadas e comentários relativos às citações será utilizada a tradução francesa para 

Trieb, pulsion – em português, pulsão. 
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Millot afirma que Freud ―havia suspeitado que a moralidade do sujeito ao invés 

de ser causa, poderia ser um meio de defesa contra o desprazer inerente ao registro 

sexual‖ (Millot, 2001, p. 23). Trata-se de um conflito intrapsíquico; em outras palavras, 

entre o biológico e o sexual do humano. Freud reformula a questão sobre o papel da 

educação e a sexualidade, vista agora em termos do que está em jogo na sexualidade 

infantil.  

Pois bem, vemos que o papel da educação varia. De um lado, a educação cumpre 

um papel repressor e seus excessos a tornam nefasta; de outro, ela é fundamental para o 

bem estar do indivíduo e da sociedade.  

Em dado momento, a educação participa na resolução do conflito – como no 

caso da primeira noção de incompatibilidade de representações (1900); em outro, ela é 

tida como um dos pólos geradores de conflito – como no dualismo entre as pulsões do 

eu e pulsões sexuais (1914c). Daí se concebe a idéia de que a intervenção profilática 

precisa ser feita por meio do processo educativo. Aí, cabe perguntar: a educação pode 

prevenir a neurose?  

Freud, ao longo de seus estudos, deixa de lado a idéia da educação profilática em 

decorrência do abandono da perspectiva profilática no tratamento analítico. Assim, 

podemos acompanhar que não é menor o lugar da profilaxia na obra freudiana, e é em 

sua relação com a perspectiva idealizante ou da ilusão que há um outro aspecto que 

merece nossa atenção. Se, no início, é nessa perspectiva que a psicanálise parece se 

apoiar atribuindo enorme peso à profilaxia – e é nessa perspectiva idealizante que a 

educação entra –, com o avanço nos estudos e pesquisas clínicas, Freud (1930) 

ressignifica tal perspectiva ao reconhecer a impossibilidade do alcance da felicidade e 

da satisfação plena, dado o caráter conflitivo do psiquismo humano.  

É assim que Freud chega à formulação de que se trata de uma ilusão supor que 

por meio da educação é possível chegar à harmonia entre o homem e a civilização. Essa 

constatação gera uma significativa reformulação no interior da teoria psicanalítica, e, 

conseqüentemente, em termos de sua relação com a educação. 

A esperança de Freud em torno de outra educação é expressa em O futuro de 

uma ilusão, em 1927, em termos de uma educação para a realidade. A realidade não se 

refere aqui à realidade cotidiana, ou à adaptação que antes se parecia esperar da 

educação. O que Freud almejava era uma educação que se definiria em oposição ao 

sentido proposto pela religião, ou pela ilusão religiosa. Ao discutir o papel da crença e 

da religião, Freud diz que a ilusão desconsidera a realidade e é esse o perigo para o qual 
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aponta e aquilo a que dirige sua crítica – especialmente expressa em termos da educação 

religiosa. A educação para a realidade deve preparar os homens para enfrentar a 

realidade na forma cruel como ela se apresenta, e não submetê-los ao consolo e à ilusão 

que a religião propõe.   

A educação para a realidade visa, segundo Freud (1927), a supremacia da razão 

sobre as forças das pulsões, em detrimento do recalque – enquanto a ilusão está a 

serviço do narcisismo, que se mantém a custa do recalque. Assim, surge a proposta de 

uma educação que leve em conta o caráter conflitivo das pulsões e sua natureza 

irreconciliável, ressituando, assim, o lugar do desejo que anima o homem. Nesse 

sentido, Lajonquière diz que ―[...] a educação para a realidade implica em educar para o 

desejo ou com vistas a possibilitar o reconhecimento da impossível realidade do desejo, 

isto é, do caráter artificialista de seu estofo mascarado, precisamente, pelas ilusões 

religiosas‖ (Lajonquière, 1999b, p. 93).  

A propósito da discussão iniciada por Freud em 1927 a respeito da educação 

para a realidade, e estendida até 1930, Millot (2001) discute o inevitável mal-estar na 

civilização, cuja importância na obra freudiana leva seu autor a registrar o termo no 

próprio título do artigo. O mal-estar na civilização (1930) é um texto em que Freud 

trata da miséria da condição humana, falando dos limites da empreitada educativa, das 

restrições que a vida em sociedade implica e da inevitabilidade do sofrimento do 

homem em decorrência do caráter conflitivo do psiquismo – o que, de acordo com a 

leitura, parece nos conduzir a um caminho sem saída. Todavia, Millot aponta outro 

horizonte, ao abordar o lugar do desejo humano e sua relação com o ato educativo – tal 

como proposto por Lajonquière (1999b). A autora sugere que uma maneira de atenuar o 

‗mal-estar‘ na civilização poderia passar pelo reconhecimento dos desejos e conflitos, 

diferentemente do que uma educação funesta poderia propor ao manter ―[...] o 

desconhecimento dos desejos e conflitos entre estes [...]‖ (Millot, 2001, p.115). 

Pois bem, vemos que à medida que prossegue em suas pesquisas Freud vai 

fazendo reformulações em torno da perspectiva de encontrar algum equilíbrio entre o 

homem e o mundo. Apontamos vários limites diante dos quais Freud não silencia. 

Assim, tal como Freud, frente à dimensão do impossível que o limite revela, 

consideramos importante prosseguir.  

Desse modo, indagamos o texto freudiano, buscando descobrir, através das 

mudanças e desvios ao longo da obra, o que mais elas nos levariam a pensar e, mais 
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especificamente, que aspectos nesse percurso poderiam ser interessantes para discutir a 

relação entre tratar e educar.  

Assim deve seguir o presente texto, de maneira que, ao discorrer a respeito da 

reviravolta teórica e prática e seus desdobramentos, destaque-se a proximidade entre 

tratar e educar. Para isso, a diferença ou a especificidade será levada em conta. Ou seja, 

consideramos que é a partir da diferença entre tratar e educar, já constituída e 

estruturada, que a discussão sobre a proximidade ou não é possível. 

 

1.3 Uma primeira consideração a respeito do laço entre tratar e educar 

 

A relação entre tratar e educar é marcada, inicialmente, do lado do tratar – e é 

preciso dizê-lo, porque o inverso não é verdadeiro –, por uma sinonímia ou 

complementaridade entre os termos. Assim, se ao tratar é atribuído o fim profilático, 

pela indiferenciação inicial, ao educar é atribuída a mesma caracterização, já que Freud 

toma o educar para falar do tratar. Nesse sentido, é preciso lembrar que a psicanálise 

nasce como teoria a partir da relação com outras áreas do conhecimento humano. Ou 

seja, a psicanálise surge a partir de certa fusão, especialmente com a medicina e a  

educação, por isso ela carrega, por um longo período de sua existência, valores, 

atributos ou características que são próprias dessas áreas de saber. Apenas 

posteriormente aparecem ou se constituem traços que lhe são peculiares. Essa relação 

ganha novos contornos à medida que as práticas vão se diferenciando. Esse processo de 

diferenciação do tratar deixa resquícios, ou seja, marcas de sua filiação a outros saberes.  
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Capítulo 2 – Um laço simbiótico? 

 

Antes de começar a discussão propriamente dita interessa fazer algumas 

considerações a respeito do título deste capítulo. A escolha do termo simbiótico, para 

nomear a relação entre tratar e educar em determinada época, deve-se ao interesse em 

sublinhar e, ao mesmo tempo, possibilitar um questionamento a respeito do que está em 

jogo nessa relação.  

A palavra simbiose no campo da biologia tem a seguinte conotação: ―[...] vida 

em comum ou reunião de dois ou mais organismos dessemelhantes, [...] em qualquer 

uma de várias relações mutuamente vantajosas ou necessárias [...]‖ (Michaelis, 1998, 

p.1940). A expressão merece algumas considerações.  

Em primeiro lugar, lembremos do alerta de Freud quando – a propósito da 

discussão que faz sobre a transição dos conhecimentos a respeito do psiquismo para 

outro o debate sobre o mal-estar na civilização – escreve que: 

 

Eu não diria que uma tentativa desse tipo, de transportar a psicanálise 
para a comunidade cultural, seja absurda ou que esteja fadada a ser 

infrutífera. Mas teríamos de ser muito cautelosos e não esquecer que, 
em suma, estamos lidando apenas com analogias e que é perigoso, não 
somente para os homens, mas também para os conceitos, arrancá-los 
da esfera em que se originaram e se desenvolveram. (Freud, 1930, 
p.146) 
 

A simbiose remete à perspectiva de fusão, de confusão, de indiferenciação, de 

complementaridade, ou seja, noções que enfatizam a idéia de um, de união de um modo 

bastante específico, em detrimento do entendimento de que, se há junção, isso só pode 

ocorrer se houver mais de um – o que já marca a separação.  

Lembremos que a simbiose define-se pela associação de dois ‗organismos‘. 

Dessa maneira, o próprio termo parece introduzir uma dialética, e é esse aspecto que 

interessa particularmente. Ou seja, descreve a associação sublinhando a confusão e, por  

que não dizer, certa relação de dependência, ao mesmo tempo em que só ocorre porque 

há dois elementos distintos.  

A expressão simbiose interessa na medida em que chama atenção para 

determinado tipo de associação e também porque, ao retratá-lo, possibilita uma 

discussão que, dada a condição se estar sempre-em-construção que marca a teoria 
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psicanalítica, pode concentrar-se em um período da relação entre tratar e educar, cujos 

efeitos, por sua importância, podem ser debatidos a partir daí.  

Contudo, a própria palavra traz consigo um aspecto problemático, do qual, é 

preciso dizer, estamos advertidos, a saber: a questão da vantagem ou beneficio mútuo. 

Essa questão revela a proximidade, ao mesmo tempo em que serve de fio condutor para 

discutir uma das interpretações que, amiúde, é adotada para a relação entre tratar e 

educar – razão pela qual resolvemos adotá-la. 

Entendemos, a partir desta pesquisa, que o tratar se ‗beneficia‘ do educar na 

medida em que se apóia, e conta com o educar para definir-se. No entanto, não falamos 

em benefício desse tipo de relação para o educar. Poderemos apontar algo da ordem de 

um ‗benefício‘ em outro momento, o que particularmente deve nos interessar. 

Entendemos que a educação – e aí podem entrar outros campos do conhecimento –  

pode se ‗beneficiar‘ da relação com a psicanálise, mas somente quando a relação 

denominada simbiótica é desfeita. Ou seja, quando a psicanálise já tem sua 

especificidade constituída. Feitas essas considerações, prosseguiremos com a elaboração 

que nos propusemos a fazer. 

 

2.1 Tratar é reeducar? 

 

Em 1896, Freud investiga as doenças nervosas e propõe uma relação entre o 

estado anímico e o corpo. Essa proposição introduz uma novidade na maneira de 

abordar o sujeito e sua doença. Embora parecessem muito estranhas na época, essas 

formulações, desde então, não puderam mais ser desconsideradas num tratamento dito 

psicanalítico.  

É interessante acompanhar como Freud vai caracterizando o que é o tratamento 

analítico a partir de suas investigações, na medida em que essas distinções apontam na 

direção da proximidade com o educar. 

 

Alegra-me poder dizer que os esforços feitos em nossos Estudos 
tiveram êxito; as idéias ali defendidas sobre os efeitos dos traumas 
psíquicos através da retenção do afeto, bem como a concepção dos 
sintomas histéricos como o resultado de uma excitação transposta do 
anímico para o corporal, idéias estas para as quais criamos os termos 
―ab-reação‖ e ―conversão‖, são hoje universalmente conhecidas e 
compreendidas. Não há – pelo menos nos países de língua alemã – 

nenhuma representação da histeria que não as leve em conta em certa 
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medida, e não há nenhum colega que não siga ao menos um pouco 
essa doutrina. (Freud, 1905b, p. 244, grifo do autor) 
 

Nesse texto, Freud explica no que se baseia a terapia analítica: ―Essa terapia 

baseia-se, pois, na concepção de que as representações inconscientes – ou melhor, a 

inconsciência de certos processos anímicos – são a causa imediata dos sintomas 

patológicos‖ (Freud, 1905b, p. 252).  

Tendo descoberto o que causa os sintomas patológicos, Freud propõe aos 

médicos – público a quem se dirige nesse texto – que concordam com seu ponto de vista 

que: 

 

[...] a transformação desse inconsciente da vida anímica do enfermo 
num material consciente só pode ter como resultado a correção de seu 
desvio da normalidade, bem como a eliminação da compulsão a que 
sua vida anímica estivera sujeita. É que a vontade consciente estende-
se apenas aos processos psíquicos conscientes, e toda compulsão 
psíquica é fundamentada pelo inconsciente. (Freud, 1905b, p. 252)  

 
 

Assim, Freud vai mapeando o material com o qual trabalha o analista. Interessa 

pensar o uso do termo normalidade, no sentido em que a noção de normal está sempre 

ligada a de um modelo. Ou seja, o normal se define a partir de uma referência, que é 

sempre arbitrária e que tem a ver com o que é idealizado em determinada cultura, num 

determinado momento e em determinada área de conhecimento; no caso, a medicina.  

A construção da teoria psicanalítica se dá num período em que predomina a 

tradição iluminista e o poder da razão, do controle da natureza pelo homem. Nesse 

sentido, é preciso lembrar que Freud é afetado pelos valores e ideais de sua época.   

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao momento em que Freud fala do 

tratamento numa perspectiva de correção, de eliminação, em outras palavras, de acabar 

com algo que não está de acordo com o esperado em um indivíduo, em termos de 

comportamento e atitudes em determinado momento e lugar. Tais considerações 

remetem à idéia do educar, na medida em que educar é, de alguma maneira, conduzir a 

determinado caminho previamente estabelecido ou de alguma forma baseado num 

consenso. O educar aqui está sendo tomado numa perspectiva corretiva, de adequação.  

No mesmo texto em que Freud fala do tratamento analítico, no sentido que 

acabamos de propor, também diz algo a respeito da educação que parece apontar na 

mesma direção de adequação. ―Já constitui educação, quando um homem não deixa a 

cama de bom grado de manhã cedo, movê-lo a fazer isso ainda assim [...]‖ (Freud, 
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1905b, p. 252). Poderíamos considerar – a partir do que foi dito – que o tratar e o educar 

possuem, na perspectiva da adaptação, um elo comum. Ou seja, a proposta é a de ir 

apontando que o tratar em psicanálise vai se definindo em estreita relação com o educar 

e seu fim.  

É a partir de uma fusão com os propósitos do educar, e também seus valores e 

ideais, que o tratar se descola e se especifica. Desse modo, vai revelando, no mesmo 

movimento, seus traços de filiação e diferenciação. 

Na seqüência desse trecho de 1905, Freud chama atenção para o possível temor 

dos médicos quando o paciente entra em contato com o material inconsciente, e 

tranqüiliza-os dizendo que o domínio do inconsciente só pode se dar através da 

consciência. Vale destacar, na caracterização do tratar, a perspectiva de dominar, de 

submeter o inconsciente à consciência. 

  

Tampouco devem os senhores temer que o enfermo sofra algum dano 
em função do abalo trazido pela entrada do inconsciente em sua 

consciência, pois podem explicar a si mesmos, teoricamente, que o 
efeito somático e afetivo da moção que se tornou consciente nunca 
pode ser tão grande quanto o da moção inconsciente. Só dominamos 
todas as nossas moções por dirigirmos para elas nossas mais elevadas 
funções anímicas, que estão ligadas à consciência. (Freud, 1905b, p. 
252)  
 

 

Freud fala da tarefa do médico de desvendar o inconsciente. Contudo, tal 

desvendamento não ocorre sem resistência, e ele explica o porquê disso: 

 

O desvendamento e a tradução do inconsciente realizam-se sob uma 
resistência contínua por parte do enfermo. O afloramento desse 
inconsciente está vinculado ao desprazer, e é por causa desse 

desprazer que o doente o rejeita vez após outra. É nesse conflito na 
vida anímica do paciente que os senhores intervêm; se conseguirem 
levá-lo a aceitar, motivado por uma compreensão melhor, algo que até 
então rejeitara (recalcara) em conseqüência dessa regulação 
automática do desprazer, terão realizado com ele parte de um trabalho 
educativo. (Freud, 1905b, p. 252, grifo do autor) 
 

 

Freud fala que a intervenção do analista é a de fazer o paciente aceitar o 

recalcado e, em seguida, fala em trabalho educativo. Observa-se como o tratar e o 

educar estão próximos, na maneira como Freud descreve como concebe o tratamento 

analítico. Ou seja, Freud fala em conscientizar, em dominar e, tais termos dizem 
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respeito ao campo da educação, até mesmo na maneira como Freud concebe a tarefa e a 

influência da educação.   

 

Assim se construiriam na infância, à custa de grande parte das moções 
sexuais perversas e com a ajuda da educação, as forças destinadas a 

manter a pulsão sexual em certos rumos. Outra parte das moções 
sexuais infantis escapa a esses empregos e consegue expressar-se 
como atividade sexual. (Freud, 1905c, p. 219) 
 
 

A educação parece ter um sentido de adestramento, de adequação, e essa é 

apenas uma das conotações possíveis para o ato de educar, ou seja, a educação acaba 

reduzida a um fim instrumental no campo do tratamento analítico. Freud não está 

discutindo a educação como ofício; dirige-se à educação justamente porque seu 

entendimento é o de que ela pode ajudar na prevenção de doenças nervosas, o que é 

uma preocupação de Freud e, portanto, da psicanálise.  

Freud discute a educação a partir do interesse desse campo para a psicanálise, e é 

por isso que sua visão da educação é muito parcial. Nesse sentido, poderíamos esboçar 

uma aproximação entre tratar e educar, pela tomada do educar como instrumento do 

tratar. Essa tomada parcial do sentido da educação é alvo merecido de críticas. Contudo, 

paralelamente a esse raciocínio, é preciso fazer outra leitura, porque esse tipo de laço 

entre essas práticas também é característico de um período de indiferenciação entre 

tratar e educar. Uma vez dito isso, vejamos outra acepção da educação. 

 

2.1.1 Uma outra perspectiva de educação  

 

Como Freud, outros estudiosos também falam da educação e de seu papel. As 

acepções são variadas e nem sempre reduzidas ou caracterizadas por um fim 

instrumental. Freud não é um teórico da educação, e toma-a como ferramenta para 

discutir o tratamento analítico. Para demonstrar essa posição freudiana, importa trazer 

outros dois autores que escrevem a respeito da educação. 

Hannah Arendt, por exemplo, é uma filósofa, cuja compreensão a respeito do 

papel da educação é muito distinta da acepção em que o termo é tomado na teoria 

psicanalítica. Quanto ao papel da educação, a pensadora afirma: 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 
bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, 
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salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda 
dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se 
amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso 
mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar 
de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e 
imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência 

para a tarefa de renovar um mundo comum. (Arendt, 2000, p. 247) 
 

Para Arendt, a educação tem um papel formativo, de transmissão da cultura 

geral. Nesse sentido, a educação tem um papel conservador. Não obstante, a educação é 

sempre conservadora, porque se ocupa da manutenção da vida humana nesse mundo. 

Nesse sentido, a educação é especialmente tratada a partir de uma perspectiva política, 

de responsabilidade dos adultos pelo mundo e pela transmissão de seus conhecimentos 

aos mais novos. A educação é entendida em termos de uma relação assimétrica, de um 

adulto que tem um conhecimento e deve transmiti-lo aos jovens.   

Vejamos uma outra compreensão do que é educar e que contempla algumas das 

acepções propostas no presente texto para o termo. Lanjonquière parte do latim para 

falar do educar. 

 

Educar vem do latim educare que significa criar, alimentar, ter 
cuidados com, adestrar animais, formar e instruir. [...] Em sua acepção 
poética, educar significa moldar, esculpir, escrever. [...] Assim sendo, 
na educação atualiza-se algo da ordem de uma marca que molda, 
possibilita certa condição existencial, bem como burila o ímpeto 

próprio da ‗animalidade‘. (Lajonquière, 1997, p. 29, grifo do autor)  
 

 

Lajonquière, no mesmo texto, diz que educar significa endireitar – é na 

conotação metafórica que o sentido é expresso. Pelo ato educativo transmite-se muito 

mais do que conhecimento, também se transmite um saber existencial que oferece ao 

sujeito condições de se comunicar com o mundo. E essa transmissão, por sua vez, 

carrega um determinado modo de (se) fazer, ou seja, algo que confere ao aprendiz 

características que o tornam parecido com seu mestre. Vemos assim o caráter 

conservador, já expresso também na leitura de Arendt. 

 

2.2 A pós-educação  

 

Voltemos agora ao texto de 1905b, Sobre a psicoterapia. Freud fala em pós-

educação logo na seqüência em que usa a expressão ‗educativo‘. E aí é possível 
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vislumbrar um olhar mais crítico para a tarefa de educar, na medida em que a educação 

é considerada uma prática que pode causar estragos. 

 

Portanto, de modo muito geral, os senhores podem conceber o 
tratamento psicanalítico como essa espécie de pós-educação para 

superar as resistências internas. Mas em nenhum ponto essa pós-
educação é mais necessária, nos doentes nervosos, do que no tocante 
ao elemento anímico de sua vida sexual. É que em parte alguma a 
cultura e a educação causaram danos tão grandes quanto justamente 
aí, e é também aí, como lhes mostrará a experiência, que se 
encontrarão as etiologias das neuroses passíveis de ser dominadas; 
quanto ao outro elemento etiológico, a contribuição constitucional, ele 

nos é dado como algo inalterável. (Freud, 1905b, p. 252, grifo do 
autor) 
  

Sobre esse trecho, importa fazer algumas reflexões. A primeira, quanto aos 

danos que a educação causa, e a segunda, quanto ao termo pós-educação. Essa 

expressão irá aparecer em alguns textos de Freud e é interessante ir destacando-a nesses 

artigos. Desse modo, iremos articulando a pós-educação às formulações de Freud a 

respeito da especificidade e da proximidade entre o tratar e o educar em psicanálise. 

Quando Freud fala que a educação causa danos e propõe uma pós-educação, 

poderíamos pensar que o manejo a ser feito é da ordem e do campo da educação, e 

Freud está discutindo o tratamento. O educar é aqui um atributo do tratar. Como então 

caracterizar essa educação e a assim denominada pós-educação?  

Trata-se de uma intervenção cujos efeitos esperados parecem ser superiores em 

termos de qualidade, já que a educação teria causado muitos danos. Essa pós-educação 

remete à idéia de dominar as resistências internas, de ser eficaz no sentido de eliminá-

las. Parece que, em certa medida, a educação falhou e agora haverá a reparação ainda no 

campo educativo, que acaba se confundindo com o campo do tratamento.  

O ato de educar aqui é concebido na perspectiva idealizante, sem brechas para 

limites ou falhas como condição inerente à sua atuação. A educação acaba 

descaracterizada, aproximando-se mais de um ideal pedagógico. Educar é reprimir, ou, 

dito de outra maneira, é promover o recalque. E isso pode ser dito a partir de um ponto 

de vista psicanalítico. O educador não visa o recalque no ato educativo, o recalque é um 

dos efeitos da prática educativa. A repressão sempre vai ocorrer e isso em si não 

caracteriza o educar como bom ou ruim. Entretanto, Freud acaba considerando a 

educação nesses termos, boa ou ruim, conforme seus efeitos em relação ao propósito 

almejado – que, nesse momento, é preciso lembrar, é a profilaxia.  
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O que se espera, então, é que o educar suponha o fracasso, do contrário, 

estaríamos na pedagogia ou na educação enlouquecedora de Schreber, como Mannoni 

discute no livro Educação Impossível. ―Sabe-se que, em torno da idéia de perfeição, 

desenvolve-se com freqüência um monumento teórico que oculta, sob as roupagens da 

ciência, um método que se pode classificar de delirante‖ (Mannoni,1988, p. 47, grifo do 

autor). É a propósito de uma reflexão crítica sobre a pedagogia – aqui entendida como o 

monumento teórico e científico –, e a idéia de perfeição sobre a qual ela se sustenta que 

Mannoni escreve. Para a autora, toda educação científica é enlouquecedora. Sua crítica 

refere-se à crença de que a educação pode ser técnica e cientificamente operada. 

Nesse sentido, vale estender-se um pouco mais a diferença entre educação e 

pedagogia. A pedagogia é entendida aqui como a busca de um ―[...] saber positivo sobre 

como ajustar meios de ação a fins existenciais a priori‖ (Lajonquière, 1999a, p. 30, grifo 

do autor), de modo que não haja restos e que aquele que se encontra na posição de 

aprendiz responda adequadamente ao que lhe foi proposto.  

Falamos em pedagogia e marcamos uma diferença em relação à educação, área 

em que a pedagogia surge, então, como teoria e prática. A pedagogia, por ser uma 

ciência, está de acordo com os meios e os objetivos desta última, e é justamente aí que 

está a ruptura com a educação. Para ser ciência, é preciso ser passível de validação 

empírica e, para isso, é preciso que ela corresponda a alguma verdade posta de antemão, 

que tenha objetividade. O objetivo da ciência é comprovar a eficácia do método 

utilizado, portanto, não pode haver qualquer coisa ou resto além do que foi previamente 

calculado. Em se tratando de ciência, aquilo que escapa ao método não tem validade. 

Ou seja, é preciso chegar ao resultado esperado quando é seguido um determinado 

método.  

Desse modo, a possibilidade criativa, inovadora que a educação poderia abarcar 

é deixada de lado. Millot afirma que as doutrinas pedagógicas ―[...] visam 

primordialmente ao domínio da criança e de seu desenvolvimento, e implicam por 

essência o desconhecimento da impossibilidade estrutural desse domínio‖ (Millot, 2001, 

p.150) 

Assim entendida, a pedagogia distingue-se da educação, ao visar à completude, à 

homogeneidade, propõe o apagamento da diferença que se inscreve e se faz presente em 

todo ato educativo. Endireitar, assemelhar – lembrando Lajonquière – não é o mesmo 

que tornar idêntico, sem espaço para as singularidades. 
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Isto posto, retomemos o texto de Freud em que estamos relendo a discussão da 

psicanálise em relação à educação. É interessante que para o autor, nessa época, o limite 

da ação educativa é o orgânico. Freud fala aqui de algo que, em O futuro de uma ilusão, 

será diferentemente considerado em termos da noção de educação. Em 1905b, afirma 

que: 

 

Nas crianças civilizadas, tem-se a impressão de que a construção 
desses diques [o asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos 
ideais estéticos e morais] é obra da educação, e certamente a educação 
tem muito a ver com isso. Na realidade, porém, esse desenvolvimento 
é organicamente condicionado e fixado pela hereditariedade, podendo 
produzir-se, no momento oportuno, sem nenhuma ajuda da educação. 

Esta fica inteiramente dentro do âmbito que lhe compete ao limitar-se 
a seguir o que foi organicamente prefixado e imprimi-lo de maneira 
um pouco mais polida e profunda. (p. 167)  
 

Ao longo da obra freudiana, a expressão pós-educação é usada para descrever o 

tratamento analítico. Por isso, interessa acompanhar alguns trechos em que a própria 

expressão, e também outras cuja acepção é similar, aparecem, e é possível ver um laço 

simbiótico entre o educar e o tratar.   

Freud descreve a atuação do tratamento analítico como uma segunda educação, 

caracterizando-o, mais uma vez, a partir de atributos da prática educativa. ―Dessa forma, 

o tratamento analítico atua como uma segunda educação do adulto, como um corretivo 

da sua educação enquanto criança‖ (Freud, 1926, p. 258). 

Aqui, vale destacar dois pontos. Primeiramente, o termo ‗corretivo‘, cujo sentido 

está em consonância com a articulação proposta anteriormente a partir de uma das 

acepções do educar, ou seja, o tratar é uma extensão do educar; e, segundo, a condição 

do tratamento, pensado em termos da vida adulta, mas ainda como uma prática do 

campo educativo, o que se comprova pela terminologia empregada, ou seja, ‗segunda 

educação‘ – o que faz pensar na análise como algo que se dá após uma ‗primeira 

educação‘. 

Nesse mesmo sentido, nas Cinco lições de Psicanálise (1910), mais 

precisamente na ―Quarta lição‖, Freud define o tratamento analítico como 

aperfeiçoamento educativo, ou seja, o tratar é denominado uma prática do campo da 

educação.  

 

Durante o tempo em que a repressão promove a seleção entre os 
impulsos parciais de ordem sexual, e, mais tarde, quando a influência 
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dos pais, principal fator da repressão, deve abrandar, cabem no 
trabalho educativo importantes deveres que atualmente, por certo, nem 
sempre são preenchidos de modo inteligente e livre de críticas. 
Senhoras e senhores. Não julguem que com esta dissertação acerca da 
vida sexual infantil e do desenvolvimento psicossexual da criança nos 
tenhamos afastado da psicanálise e da terapêutica das perturbações 

nervosas. Se quiserem, podem definir o tratamento psicanalítico como 
simples aperfeiçoamento educativo destinado a vencer os resíduos 
infantis. (Freud, 1910b, p.59)  
 

Aperfeiçoamento é uma expressão que remete à idéia de completar ou acabar, e 

é interessante que ao ser posta par a par com o termo educativo ateste, de um lado, a 

anterioridade de uma intervenção educativa em relação ao tratamento analítico e, de 

outro, o caráter complementar entre tratar e educar do ponto de vista da psicanálise.  

No texto de 1911, Formulações sobre os dois princípios do funcionamento 

mental, a proximidade entre tratar e educar vai se dar em termos de um mesmo fim para 

ambas as práticas, e isso Millot já havia apontado no livro Freud antipedagogo (2001).  

Freud diz: ―A educação pode ser descrita, sem mais, como um incentivo à 

conquista do princípio de prazer e à sua substituição pelo princípio de realidade; isto é, 

ela procura auxiliar o processo de desenvolvimento que afeta o ego‖ (Freud, 1911, p. 

242, grifo do autor).  

É preciso considerar então como Freud, na época em que escreve esse artigo, 

caracteriza o tratamento analítico. Na busca pela compreensão do psiquismo humano, 

Freud (1933, p.143) descobre efeitos terapêuticos decorrentes de seus estudos e de sua 

prática clínica – ―[...] a compreensão e a cura quase coincidem [...]‖, e a educação, por 

sua vez, por intervir no desenvolvimento humano e no seu psiquismo, acaba sendo 

tomada para explicar o que ocorre em termos psíquicos com o sujeito. Ora, esse é um 

dado que retrata mais uma vez o uso parcial e instrumental do educar no campo da 

psicanálise. Assim, Freud transita entre o tratar e o educar sem o rigor e o 

comprometimento – tanto em termos da prática como da amarração conceitual – que 

somente mais adiante irá se configurar com a conquista da especificidade do tratar.  

Ao discorrer sobre a sugestão e a hipnose, num dos artigos sobre a técnica 

psicanalítica, o sentido do tratamento analítico parece apontar para um manejo da ordem 

e do campo da educação. Fica difícil precisar se Freud toma o educar para explicar o 

tratar, ou se o tratar parece parte do campo educativo. Mais uma vez, vemos a 

aproximação caracterizar uma fusão ou uma simbiose.  
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Esse trabalho de superar as resistências constitui a função essencial do 
tratamento analítico; o paciente tem de realizá-lo e o médico lhe 
possibilita fazê-lo com a ajuda da sugestão, operando em um sentido 
educativo. Por esse motivo, o tratamento psicanalítico tem sido 
apropriadamente qualificado como um tipo de pós-educação. (Freud, 
1916-1917, p. 452, grifo do autor)  
 

Nesse texto, ao abordar a sugestão – entendida como o poder do amor do 

paciente dirigido ao analista e/ou da criança ao educador – e a hipnose, Freud fala da 

especificidade do tratamento analítico. Ele parte do tratamento hipnótico, que praticou 

por muitos anos, e vai diferenciá-lo do tratamento analítico em termos de seus alcances.  

Freud (1916-1917, p. 452) diz que o tratamento hipnótico ―[...] deixa o paciente 

inerte e imodificado, e, por esse motivo também, igualmente incapaz de resistir a 

alguma nova oportunidade de adoecer‖ e que, pelo tratamento analítico, por meio da 

superação das resistências, ―[...] a vida mental do paciente é modificada 

permanentemente, é elevada a um alto nível de evolução e fica protegida contra novas 

possibilidades de adoecer‖.  

Embora a idéia de ‗modificação permanente‘ e de ‗proteção contra novas 

possibilidades de adoecer‘ alcançada pelo tratamento analítico venha a ser bastante 

questionada e modificada posteriormente, interessa assinalar, agora, menos a diferença 

que vai se construindo entre o tratamento analítico e o hipnótico, mas principalmente o 

lugar da sugestão e as formulações dela decorrentes.  

Aqui, a sugestão é um instrumento que serve ao analista e ao educador. Freud 

parte da idéia de sugestão como um dos componentes do amor e afirma ―[...] que o 

médico, em seu trabalho educativo, faz uso de um dos componentes do amor‖ (1916, p.  

326). Se o tratar e o educar são pensados a partir da influência de um sujeito sobre 

outro, e se essa influência tem a ver com um trabalho educativo do analista ‗que faz uso 

de um dos componentes do amor‘, o que sempre opera pela via da sugestão, é fácil 

constatar que o tratar e o educar acabam indiferenciados. Ou seja, tratar e educar 

acabam confundidos agora em termos de seus meios de ação, como apontou Millot 

(2001).  

Vejamos o que Freud diz na seqüência do texto de 1916.  Persiste a idéia de 

definir o tratamento analítico como um tipo de educação, aqui denominada ‗educação 

posterior‘. Vemos prevalecer o sentido de que o educar se define como atributo do 

tratar.  
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Nesse trabalho de educação posterior, [o analista] provavelmente nada 
mais faz do que repetir o processo que, de início, tornou possível 
qualquer espécie de educação. Lado a lado com as exigências da vida, 
o amor é o grande educador, e é pelo amor daqueles que se encontram 
mais próximos dele que o ser humano incompleto é induzido a 
respeitar os ditames da necessidade e a poupar-se do castigo que 

sobrevém a qualquer infração dos mesmos. (Freud, 1916, p. 326) 
 

Dessa constatação freudiana, importa destacar a idéia de repetição do que se 

passa no âmbito educativo. O médico-analista escuta o paciente e, aí faz manejos a 

partir daquilo que o paciente lhe endereça. O que é característico dessa época é que, 

dado o laço simbiótico entre tratar e educar, Freud conta com o que se passa na situação 

educativa para explicar o que se passa no âmbito do tratamento. O tratar em psicanálise 

está se construindo em relação com o educar, na medida em que o segundo é atributo do 

primeiro. Freud diz, em 1914b, que os professores são os herdeiros dos pais, pois são as 

figuras às quais as crianças, por substituição, dirigem seus afetos.  

É curioso observar que Freud não fala em manejos distintos para o educar e para 

o tratar. O limite que Freud vislumbra nesse período, em termos de sua ação para a 

eficácia do trabalho analítico, é a possibilidade da não coincidência da compreensão 

interna do analista com a compreensão do paciente. O trabalho clínico permite-lhe 

constatar também alguns impasses desse tipo de manejo, além de verificar que o 

tratamento hipnótico implica alguns problemas nesse sentido. Somente mais tarde, 

Freud escreve sobre a especificidade do manejo da transferência na situação analítica, e 

nesse momento o educativo sai de cena para explicar o analítico. 

De alguma maneira, a partir das expressões ‗pós-educação‘, ‗trabalho educativo‘ 

e da transferência, Freud permite-nos ver como ele vai situando o educar em relação ao 

tratar em psicanálise, bem como as alterações que essa articulação sofre. Freud está 

construindo a teoria psicanalítica e nessa construção os conceitos e suas relações sofrem 

variações significativas.  

 

2.3 A profilaxia 

 

Em alguns textos – que comentaremos a seguir –, Freud fala que a educação 

cumpre a função de manter a pulsão sexual em um rumo diferente da atividade sexual, e 

que essa função auxilia o desenvolvimento do sujeito, bem como está em consonância 

com o ideal da sociedade. A descoberta da existência da sexualidade infantil caracteriza, 
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para a psicanálise, o tempo da infância como um período muito importante em termos 

de profilaxia de doenças que poderiam aparecer futuramente, ou seja, na vida adulta. 

  

A psicanálise foi obrigada a atribuir a origem da vida mental dos 
adultos à vida das crianças e teve de levar a sério o velho ditado que 

diz que a criança é o pai do homem. Delineou a continuidade entre a 
mente infantil e a mente adulta e observou também as transformações 
e os remanejamentos que ocorrem no processo. (Freud, 1913, p. 185)  
 

Desse modo, a educação torna-se um agente poderoso naquilo que o sujeito 

constrói nesse período e que deixará marcas pelos anos seguintes de sua vida. O educar, 

nessa leitura, acaba sendo tomado como um agente na profilaxia. Embora ao ser 

pensada a educação não se caracterize por uma tarefa profilática, revela, nesses termos, 

a característica de complementaridade que marca o início da relação entre o tratar e o 

educar. É por isso que o tema da profilaxia vai e volta nas discussões freudianas e 

também no presente texto. Ele é um importante eixo para discutir a relação tratar e 

educar. 

No texto Os caminhos da formação dos sintomas (1916-1917), há um trecho em 

que, ao discorrer sobre a importância e a intensidade da experiência patogênica das 

experiências infantis e experiências posteriores, ou seja, sobre os fatos que causam a 

neurose, Freud fala que a educação planeja a prevenção da neurose. 

  

Esses fatos têm algum interesse do ponto de vista da educação, que 
planeja a prevenção das neuroses intervindo num estádio inicial do 
desenvolvimento sexual das crianças. Contanto que se dirija a atenção 

principalmente para as experiências sexuais infantis, deve-se supor 
que se tem feito tudo pela profilaxia das doenças nervosas mediante o 
cuidado de se adiar o desenvolvimento da criança e de esta ser 
poupada de experiências de tal espécie. (Freud, 1916-1917, p. 367) 
 
 

Importa trazer também o comentário de Freud, na seqüência do texto, na medida 

em que aponta para o limite do alcance profilático. 

 

Entretanto, já sabemos que as precondições para a causação das 
neuroses são complexas e não podem ser influenciadas em seu todo, 

se tomarmos em consideração apenas um dos fatores. Uma proteção 
estrita da criança carece de validade por ser impotente contra o fator 
constitucional. Ademais, efetuar essa proteção é mais difícil do que a 
imaginam os educadores, e encerra dois novos perigos que não devem 
ser subestimados: o fato de ela pode ir fundo demais – de encorajar 
um excesso de repressão sexual com resultados prejudiciais – e o fato 
de ela poder enviar a criança ao encontro da vida sem qualquer defesa 



 38 

contra a avalanche de exigências sexuais que são de se esperar na 
puberdade. Assim, continua sendo extremamente duvidoso saber até 
onde a profilaxia na infância possa ser executada com vantagens, e se 
uma modificação de atitudes para com a situação imediata não poderia 
oferecer um melhor ângulo de abordagem à prevenção das neuroses.  
(Freud, 1916-1917, p. 367) 
 

Poderíamos pensar a partir desse recorte que, nesse momento, Freud vislumbra a 

impossibilidade de a educação ter um papel profilático em termos da neurose, mas esse 

propósito profilático atrelado à educação somente será definitivamente abandonado 

mais tarde. Na verdade, parece mais acertado dizer, quanto a essa questão, que Freud 

vai se dissuadindo do papel da profilaxia, ou seja, ele questiona a possibilidade do 

tratamento profilático na psicanálise e posteriormente, ao perceber que isso é da ordem 

da impossibilidade, revê o papel da educação e também sua relação com a psicanálise. 

A existência do interesse pela educação profilática, que então é entendida em termos de 

um fim instrumental, está atrelada ao interesse da psicanálise pela profilaxia.  

Em 1908, em Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, Freud passa a 

falar mais do educar. Aqui a educação cumpre um papel esperado – o que é entendido 

como um otimismo, sob um determinado ponto de vista – e seus efeitos são 

predominantemente benéficos. E dizer isso importa justamente porque marca uma 

perspectiva idealizante na leitura de Freud, e o que poderíamos chamar de predomínio 

de um caráter ilusório. Freud persiste na perspectiva idealizante, ilusória e benéfica da 

atuação da educação – que seria alcançada graças à diminuição do rigor da moral, de 

seu papel excessivamente repressor. 

A questão da moral, introduzida já no título do artigo, articula-se à da educação, 

na medida em que os valores morais são transmitidos pela educação, por meio dos 

educadores e dos pais. Desse modo, é possível definir o papel da educação e seu papel 

regulador da ordem social e, com isso, seu caráter profilático em termos da inibição, ou 

melhor, da supressão daquilo que não é adequado ou desejável de determinado ponto de 

vista. Ao falar sobre os instintos sexuais do homem, ou melhor, de sua manifestação na 

infância, Freud diz qual o papel da educação para a psicanálise:  

 

Manifesta-se [os instintos sexuais] desse modo na infância do homem, 
período em que atinge sua meta de obter prazer não só dos genitais, 
mas também de outras partes do corpo (zonas erógenas), podendo, 

portanto, prescindir de qualquer outro objeto menos cômodo. 
Chamamos a esse estádio de estádio de auto-erotismo, e a nosso ver a 
educação da criança tem como tarefa restringi-lo, pois a permanência 
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nele tornaria o instinto sexual incontrolável, inutilizando-o 
posteriormente. (Freud, 1908, p.174, grifo do autor) 

 

A educação tem um papel repressor e deve ajudar no controle dos instintos, de 

modo que possam servir a outros fins, socialmente úteis. Freud, nesse mesmo texto, 

discute outra conseqüência da submissão à educação, destacando não só o sucesso e 

seus bons resultados para a civilização ou a vida em sociedade. Freud fala de dois 

desfechos possíveis para os instintos pervertidos e aquele que é nomeado ‗segundo 

desfecho‘ interessa a esta pesquisa.  

  

No segundo [desfecho], muito mais interessante, o sujeito consegue 

realmente, sob a influência da educação, e das exigências sociais, 
suprimir seus instintos pervertidos, mas essa supressão é falsa, ou 
melhor, frustrada. Os instintos sexuais inibidos não são mais, é 
verdade, expressos como tais – e nisto consiste o êxito do processo –,, 
mas conseguem expressar-se de outras formas igualmente nocivas 
para o sujeito, e que o tornam tão inútil para a sociedade quanto o teria 
inutilizado a satisfação de seus instintos suprimidos. Aí reside o 

malogro do processo, malogro que um cômputo final mais do que 
contrabalança a sua parcela de êxito. Os fenômenos substitutivos 
surgidos em conseqüência da supressão do instinto constituem o que 
chamamos de doenças nervosas ou, mais precisamente, de 
psiconeuroses. (Freud, 1908, p.176)  
 

Quando a neurose é tida como conseqüência da educação e da moral sexual, 

Freud passa a uma postura oposta à que outrora assumiu, denunciando os abusos e o 

rigor da moral sexual.  

Importa também destacar da citação a idéia de limite da intervenção em termos 

profiláticos, já que há êxito na repressão dos instintos indesejáveis, contudo, isso não os 

impede de se manifestarem de outra maneira e, no caso, pela via da doença nervosa. 

Assim, Freud atribui, ao lado dos efeitos desejáveis da intervenção da educação, 

conseqüências indesejáveis, às quais está limitado o acesso à intervenção profilática. A 

educação ganha então a conotação de repressora e geradora da neurose. Ou seja, ela 

passa a ser alvo de crítica.   

Nesse sentido, é preciso apontar que se era pelo fim, profilático, idealizante e 

ilusório, de prevenção da neurose que educar e tratar se articulavam, a formulação de 

que educar provoca conseqüências indesejáveis do ponto de vista do tratamento implica 

repensar o laço feito. A conciliação e a proximidade estabelecidas até então começam a 

se desfazer, fato que marca uma fratura nessa relação que, mais tarde, será reconhecida 

como um dos pontos que define a fronteira entre tratar e educar. Desse modo, começa a 
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se configurar alguma coisa inacessível, inapreensível tanto para o tratar como para o 

educar. Quais as conseqüências dessas formulações para a questão da proximidade entre 

tratar e educar? Por ora, basta mencionar que é a dimensão do impossível que deve 

ajudar a responder futuramente a essa questão. 

Em várias idas e vindas, Freud vai encontrando novos impasses. Ele entende que 

a neurose é gerada pelo conflito e que, por isso, é preciso eliminá-lo. A questão é que o 

conflito se caracteriza por uma disputa entre as forças internas do indivíduo e/ou o meio 

e essas forças variam ao longo das investigações freudianas, e isso tem lá suas 

conseqüências – como podemos acompanhar em termos da participação da educação, 

ora promovendo conflito, ora atuando na sua dissolução. Assim, se Freud persiste na 

perspectiva de conciliar o bem estar do indivíduo – o singular – com o ideal social – o 

coletivo – considerando a resolução do conflito, há que se introduzir outro ponto nessa 

questão. Inicialmente, essa busca é feita em nome da profilaxia. Com o avanço das 

pesquisas, essa perspectiva de conciliação deixa de lado esse objetivo. Aliás, Freud 

passa a questionar a possibilidade de conciliação.  

 

2.4 A educação sublimante 

 

Em 1912a, em Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor, 

Freud fala da impossibilidade de harmonizar o instinto sexual e os requisitos sociais, o 

que poderia ser entendido somente no âmbito negativo. Contudo, Freud aponta a não-

conciliação como inerente à condição humana e sugere uma saída através da 

sublimação, o que leva à suposição de que dessa operação se beneficiam tanto o sujeito 

quanto a civilização. 

 

Assim, talvez tenhamos de ser forçados a nos reconciliar com a idéia 
de que é absolutamente impossível harmonizar os clamores de nosso 
instinto sexual com as exigências da civilização: de que, em 

conseqüência de seu desenvolvimento cultural, a renúncia e o 
sofrimento, bem como o perigo de extinção no futuro mais remoto, 
não podem ser evitados pela raça humana. Este sombrio prognóstico 
repousa, é verdade, na simples conjectura de que a não-satisfação 
inerente à civilização é conseqüência necessária de certas 
peculiaridades que o instinto sexual adotou sob a pressão da cultura. A 
própria incapacidade do instinto sexual de produzir satisfação 

completa, tão logo se submete às primeiras exigências da civilização, 
torna-se a fonte, no entanto, das mais nobres realizações culturais que 
são determinadas pela sublimação cada vez maior de seus 
componentes instintivos. (Freud, 1912a, p.195) 
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Ao considerar que o instinto sexual pode ter outros destinos através da 

sublimação, Freud propõe, ao formular a sublimação em termos conceituais 

psicanalíticos, uma abordagem do que em alguma medida ocorre na educação de um 

sujeito. Freud explica o que é a sublimação: ―A essa capacidade de trocar seu objetivo 

sexual original por outro, não mais sexual, mas psiquicamente relacionado com o 

primeiro, chama-se capacidade de sublimação‖ (Freud, 1908, p.174, grifo do autor). 

Aqui reside algo importante de ser assinalado. Ao elaborar um conceito 

psicanalítico para explicar o que ocorre em termos psíquicos, Freud atribui ao educar 

outro lugar. Ou seja, se num momento Freud precisa remeter-se ao educar para explicar 

os diferentes destinos das pulsões sexuais, com a elaboração do conceito de sublimação, 

a educação também pode ir deixando de cumprir esse papel de complementar a 

psicanálise e, assim, ir marcando a articulação entre tratar e educar de outra maneira, ou 

seja, pela proximidade, e não mais pela simbiose ou complementaridade. Ao construir 

um corpo teórico para dar conta do que é próprio da psicanálise, Freud também abre a 

possibilidade de tomar os saberes que outrora lhe serviam para definir sua teoria 

diferentemente, respeitando e redefinindo com isso a proximidade e a especificidade de 

cada saber.  

Além disso, interessa destacar que quando Freud fala que a pulsão sexual é 

incapaz de produzir satisfação completa, é possível depreender outra idéia, a saber, a 

condição conflitiva da pulsão, ou seja, o conflito é inerente à própria natureza da pulsão 

e a satisfação da pulsão não se limita exclusivamente a um objeto sexual. A civilização 

ganha com o conflito, ou seja, o conflito a sustenta. Ou ainda, o conflito serve à cultura.  

Dessa maneira, a educação pode ganhar novo estatuto. Se antes lhe eram 

atribuídas as características de repressora e geradora da neurose, a partir da formulação 

do conceito de sublimação, admite-se que, ao cumprir seu papel repressor, a educação 

possibilita a sublimação. Em outras palavras: educar é reprimir e é de alguma maneira a 

possibilidade de sublimar e, por isso, não necessariamente gera a neurose.  

Aos olhos de Freud, a educação passa a cumprir um papel importante em termos 

do bem que promove ao indivíduo, e isso se dá em conciliação com o ideal social, o 

coletivo. A educação, assim articulada à sublimação, permite que a adaptação ao 

coletivo não seja feita sem benefício para o sujeito.   

Em 1913b, no texto Interesse educacional da psicanálise (parte II de O interesse 

científico da psicanálise), é possível distinguir claramente essa idéia. Freud fala de uma 
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educação psicanaliticamente esclarecida, articulando a sublimação com suas reflexões 

acerca da educação. A educação passou então a ser vista como favorecedora da 

sublimação, e aí se constata a importância de seu papel repressor e, novamente, seu 

valor frutuoso e menos criticável.  

De repressora, a educação passa ao estatuto de sublimadora, e o conflito inerente 

à pulsão e ao psiquismo humano passa a servir de fonte para sustentar a civilização. Ou 

seja, a civilização tira proveito dos sintomas – formulação que aparece claramente 

somente a partir da redefinição do modelo pulsional em 1920. Aliás, é graças a eles – os 

sintomas – que a civilização existe.  

 

A educação deve escrupulosamente abster-se de soterrar essas 
preciosas fontes de ação e restringir-se a incentivar os processos pelos 
quais essas energias são conduzidas ao longo de trilhas seguras. Tudo 
o que podemos esperar a título de profilaxia das neuroses no indivíduo 
se encontra nas mãos de uma educação psicanaliticamente 
esclarecida. (Freud, 1913b, p. 191, grifos nossos)  
 

Nesse trecho, ao discorrer sobre os instintos perversos, Freud refere-se a eles 

como ‗preciosas fontes de ação‘ – e é ainda de olho na profilaxia das neuroses que 

Freud está nesse momento – e aponta para um possível papel da educação a partir dos 

conhecimentos da psicanálise. Poderíamos dizer que aqui Freud vislumbra a 

possibilidade de aplicação do pensar psicanalítico a outras áreas de saber. A partir de 

então, a articulação entre tratar e educar ganha novo sentido, ou seja, colocar os termos 

– educação e psicanaliticamente – lado a lado, dessa maneira, já implica que ambos 

estejam, em alguma medida, diferenciados.  

A mudança na concepção da educação, que agora é repressora e sublimadora, é 

fundamental. Nesse sentido, é interessante destacar que na sublimação não se passa pela 

barreira do recalque. Ou seja, há uma diferença no papel da educação: em um momento, 

ela recalca; em outro, ela é sublimante.  

Para esta pesquisa, importa mencionar que a partir deste ponto temos outro 

ponto a partir do qual vai se esboçando a fronteira entre tratar e educar, o que, por sua 

vez, implica pensar no enfraquecimento ou rompimento de um laço, bem como na 

possibilidade de estabelecimento de um outro, de outro tipo.  
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2.5 A educação psicanaliticamente esclarecida  

 

É interessante discutir o uso da expressão: ‗educação psicanaliticamente 

esclarecida‘. Poderíamos pensar, a partir desse recorte, na aproximação entre o educar e 

o tratar, em termos da perspectiva da complementaridade ou no peso do aspecto 

profilático do tratamento. Todavia, cabe agora outra leitura, que parece mais profícua.  

Temos aqui um momento que caracteriza uma reviravolta teórica. Tratar e 

educar podem ser vistos em sua especificidade. Desse modo, consideramos que há nesse  

texto (1913b) um marco de virada, o qual será desenvolvido no próximo capítulo desta 

dissertação.  

É interessante também falar de uma educação psicanaliticamente orientada e, 

nesse sentido, o caso Hans (1909) é ilustrativo do significado que essa expressão 

poderia ter na obra freudiana. Freud estava curioso quanto à possibilidade de ter uma 

prova direta que pudesse apoiar ou não seus estudos a respeito da sexualidade infantil, a 

vida mental das crianças e os objetivos educacionais. Freud propõe que o próprio pai de 

Hans empreenda o tratamento analítico de seu filho. Dessa maneira, Freud reúne numa 

só pessoa – o pai de Hans – as funções de educador e de analista. Ou seja, o tratar e o 

educar aparecem aí, conforme a proposta de Freud, fundidos.  

 

Só porque a autoridade de um pai e a de um médico se uniam numa só 
pessoa, e porque nela se combinava o carinho afetivo com o interesse 
científico, é que se pôde, neste único exemplo, aplicar o método em 

uma utilização para a qual ele próprio não se teria prestado, fossem as 
coisas diferentes (Freud, 1909, p.15) 
 

Tal experiência, embora muito valiosa para os estudiosos, provou ser nada 

recomendável. A fobia que Hans desenvolve é um sintoma produzido em resposta à 

educação, em nome da moral científica que lhe foi proposta. Ou seja, o pai não 

conseguia se situar como tal, na medida em que demandava do filho que viesse a ilustrar 

a teoria psicanalítica sobre a sexualidade infantil. Portanto, propor uma educação 

psicanaliticamente orientada, através da junção numa única figura das funções de 

educador e analista, mostrou-se uma empreitada infrutuosa e criticável sob vários 

pontos de vista
5
.  

                                                           
5
 Vale destacar, entre os trabalhos de Vorcaro que abordam essa crítica, o texto Infância e verdade, ilusão 

e impotência: modalidades de articulação desses termos na abordagem de práticas educativas (2001).  
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Ao longo deste capitulo foi possível acompanhar, na trilha de alguns trechos do 

texto freudiano que, inicialmente, a fusão é o laço que define a articulação entre tratar e 

educar, e importa retomar que o nascimento de qualquer saber acontece somente a partir 

desse tipo de aliança.  
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Capítulo 3 – Práticas distintas: o laço via fronteiras 

 

Não vamos encontrar um ponto isolado na obra de Freud que poderia ser tomado 

como referência para falar da distinção entre educar e tratar. É bastante entrecortada a 

linha que divide essas práticas, e ela é construída ao longo da obra. Ou seja, é a partir de 

um momento em que uma prática e outra estão fundidas ou indiferenciadas que se 

constitui alguma distinção. Essa diferenciação diz respeito a um processo que permite 

falar em momentos de virada.  

Freud propõe formulações que não têm um caráter conclusivo. Freqüentemente, 

faz menção à perspectiva de novas e futuras proposições acerca da teoria psicanalítica, 

decorrentes do contínuo estudo e pesquisa dos interessados pela psicanálise. Diante 

dessa obra tão vasta e viva – na medida em que ela é reformulada durante os estudos de 

Freud e mesmo em estudos posteriores a sua morte –, parece interessante percorrê-la de 

modo a ir pincelando alguns pontos que permitem discutir o que reconhecemos neste 

trabalho como viradas conceituais.  

É então a partir de certa confusão que vemos se constituir uma outra articulação 

entre tratar e educar. Ou seja, uma proximidade de práticas cujas fronteiras estão 

estruturalmente sendo mais bem definidas.  

Não obstante, falar em proximidade é trabalhar com termos cuja relação é 

considerada a partir de alguma discriminação entre eles. É a partir da construção da 

distinção que podemos falar de um período de confusão e de discriminação e, assim, 

discorrer sobre a proximidade. Cabe dizer que a palavra proximidade não marca a 

passagem de um primeiro tempo para um segundo, trata-se, sim, de fazer uma leitura a 

partir de um viés genealógico.  

Quando se fala em indistinção estamos na simbiose. Quando se fala em 

diferenciação, a proximidade se dá pelas fronteiras, é o terreno do narcisismo das 

pequenas diferenças. O tratar em psicanálise constrói sua especificidade posteriormente, 

e a partir do educar, que é muito mais antigo ou tradicional. A especificidade do educar 

está dada muito antes de Freud e da psicanálise. Contudo, há uma inegável proximidade 

entre tratar e educar, o que, a propósito, se confirma pela confusão que vemos aparecer 

entre essas duas posições e que não aparece quando Freud aborda outros campos de 

conhecimento. Ou seja, não vemos confusão quando Freud fala da psicanálise e da 

biologia, ou ainda quando fala da psicanálise e da arte.  
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Parece interessante, para prosseguir nesta discussão, ir retomando alguns pontos 

que, na primeira parte, marcaram a confusão entre tratar e educar, de modo que seja 

possível acompanhar se o laço simbiótico proposto inicialmente pode ser visto de outra 

maneira, ou seja, através de um laço que se assenta na diferenciação entre tratar e 

educar.  

Nesse sentido, importa também retomar algumas expressões – por exemplo, pós-

educação, profilaxia, educação psicanaliticamente esclarecida – que, em um período e 

depois em outro, tiveram acepções bem distintas, o que por sua vez implica uma série 

de desdobramentos que permitem pensar diferentemente a proximidade entre tratar e 

educar. Comecemos pelo termo pós-educação.  

 

3.1 A pós-educação  

 

Vamos especialmente a alguns trechos do texto Introdução a „The Psycho-

analitic Method‟, de Pfister (1913c), e depois ao Prefácio a „Juventude desorientada‟, 

de Aichhorn (1925b), que retratam momentos em que Freud faz uso da expressão pós-

educação. Embora, em termos de data, trate-se de períodos distintos e de variações 

significativas em alguns pontos, ainda assim é possível ver um fio comum a partir da 

expressão pós-educação.  

Em Introdução a The Psycho–analitic Method, de Pfister, vemos uma distinção 

entre tratar e educar e a proximidade expressa em termos do fim profilático. É 

especialmente interessante o fato de que Freud atribui à psicoterapia psicanalítica o 

poder de desfazer algo que a educação não pôde prevenir, na medida em que nos faz 

pensar em termos de um antes e de um depois, que o termo pós vem nomear. Vale 

lembrar que essa discussão prossegue paralelamente ao tema da aplicação da psicanálise 

– conforme atestam textos contemporâneos – e acerca do interesse da psicanálise pelas 

ciências não-médicas. ―A educação constitui uma profilaxia, que se destina a prevenir 

ambos os resultados — tanto a neurose quanto a perversão; a psicoterapia procura 

desfazer o menos estável dos dois resultados a instituir uma espécie de pós-educação‖ 

(Freud, 1913b, p.356). 

Freud f ala que a terapêutica entra em cena depois de uma ação educativa; 

condição (poderíamos pensar) que o leva a atribuir ao tratamento analítico a expressão, 

pós-educação. A psicoterapia entra para desfazer um ‗resultado indesejável‘. 
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Uma possível acepção da expressão pós-educação consiste em uma noção de 

educação como algo consumado e, por isso, o tratamento analítico se caracterizaria 

como pós-educação, como uma intervenção posterior à educação, que já teria cumprido 

seu papel. Remete à idéia de que há uma pré-condição ao tratamento analítico, e que faz 

referência ao que se passa do lado do paciente. Nesse sentido, o tratamento ocorre num 

segundo momento ou após essa primeira etapa educativa ter sido consumada; dessa 

maneira, o tratamento parece estar vinculado a uma intervenção reparadora.  

Caberia então supor que a intervenção leva o nome de pós-educação, mas sua 

acepção está ligada não mais ao campo da educação – conforme foi tratado no capítulo 

anterior –, mas ao do tratamento. O educar parece tomado como atributo do tratar, mas 

diferentemente de outros momentos em que seu uso se prestava a um fim próprio ao 

campo educativo.  

Nesse sentido, vale lembrar a importância da profilaxia no tratamento analítico e 

o grande peso atribuído à educação. O que era expresso através da suposição de um 

mesmo fim profilático para a educação, na medida em que Freud toma o educar para 

pensar o tratar.  

Pois bem, poderíamos pensar que há um primeiro momento em termos da 

constituição subjetiva, que poderia ser caracterizado pela operação do recalque. 

Pensando em termos do desenvolvimento, também é possível concluir que se definiria 

como primeiro, uma vez que ocorre no período da infância, ou ainda, em um sujeito que 

teve uma educação primeira, a qual, por sua vez, pode ser entendida como o que 

possibilita às crianças serem civilizadas e dirigirem suas moções sexuais para outros 

fins que não a atividade sexual. A psicoterapia pode entrar em ação posteriormente, para 

‗desfazer‘ o que a educação não pôde prevenir. Aqui poderíamos pensar, analogamente, 

na idéia que Freud introduz com o termo Nachträglichkeit, traduzido para o português 

como a posteriori. Ou seja, em um processo a partir do qual surge uma nova 

significação de um contexto histórico e subjetivo
6
.  

Há um outro trecho que sustenta o sentido proposto para o tratamento 

psicanalítico como sendo uma intervenção posterior à educativa.   

                                                           
6
 [...] aquilo que é nachträglich evoca um trânsito entre presente e passado. Pode ocorrer uma 

manifestação retardada (postergada) do passado, o qual, ‗fermentando‘ ao longo do tempo, só mais tarde 

se faz sentir, criando um ‗efeito retardado‘; ou, em vez disso, pode ocorrer um retorno ao passado (...), 

realizando-se um acréscimo a posteriori de novos significados a serem agregados aos antigos eventos. 

(Hanns, 1996, p. 87) 
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A educação e a terapêutica acham-se em relação atribuível, uma com a 
outra. A educação procura garantir que algumas das disposições 

[inatas] da criança não causem qualquer prejuízo ao indivíduo ou à 
sociedade. A terapêutica entra em ação se essas mesmas disposições já 
conduziram ao resultado não desejado dos sintomas patológicos. 
(Freud, 1913b, p. 355)  
 
 

Freud fala da especificidade da educação e da terapêutica, do trabalho do 

educador e do médico – referindo-se ao analista –, o qual lida com estruturas já rígidas, 

enquanto o primeiro parece lidar com um material ainda intocado, caracterizando assim 

a precocidade e a anterioridade da intervenção educativa em relação à psicanalítica.  

 

Sob determinado aspecto isolado, a responsabilidade de um educador 
pode talvez exceder a de um médico. Este tem como regra lidar com 
estruturas psíquicas que já se tornaram rígidas e encontrará na 
individualidade estabelecida do paciente um limite ao seu próprio 
êxito, mas, ao mesmo tempo, uma garantia da capacidade do paciente 

de resistir sozinho. O educador, contudo, trabalha com um material 
que é plástico e aberto a toda impressão, e tem de observar perante si 
mesmo a obrigação de não moldar a jovem mente de acordo com suas 
próprias idéias pessoais, mas, antes, segundo as disposições e 
possibilidades do educando. (Freud, 1913b, p. 357) 
 

É interessante apontar que à medida que a especificidade do tratar se constrói, 

também fica mais clara a diferença e a especificidade do trabalho do educador e do 

analista. Aqui já está feita a distinção entre infância e infantil, discriminação que é 

também efeito de uma construção, o que permite a Freud falar de diferentes 

responsabilidades para o educador e para o analista considerando, dessa maneira, a 

grande influência que ambos exercem na criança.  

No prefácio ao livro de Aichhorn, Freud (1925b) fala na educação como um 

trabalho ‗sui generis‟, e que ―[...] não deve ser confundido com a influência 

psicanalítica e não pode ser substituído por ela‖ (p. 308) e diz que o objetivo do trabalho 

da educação ―[...] é orientar e assistir as crianças em seu caminho para diante e protegê-

las de se extraviarem‖ (p. 307). Já a análise, define-a segundo algumas precondições, 

que nos levam novamente ao sentido proposto para o tratamento analítico de uma ‗pós-

educação‘ – ou seja, quando algo já se constituiu a partir do trabalho da educação e que, 

embora leve no nome o termo educação, indica apenas que o tratamento acontece após 

a instalação do que é do campo educativo. ―Não devemos deixar-nos desorientar pela 

afirmação – incidentalmente uma afirmação perfeitamente verídica – de que a 
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psicanálise de um neurótico adulto é equivalente a uma pós-educação‖ (Freud, 1925b, p. 

308).  

Essa não é a única referência à expressão ‗pós-educação‘ nesse texto. Freud faz 

algumas colocações a partir da diferença da análise de adultos, crianças e jovens 

delinqüentes, articulando-as à pós-educação. 

  

Uma criança, mesmo uma criança desorientada e delinqüente, ainda 
não é um neurótico, e a pós-educação é algo inteiramente diferente da 
educação dos imaturos. A possibilidade de influência analítica repousa 
em precondições bastante definidas, que podem ser resumidas sob a 
expressão ‗situação analítica‘; ela exige o desenvolvimento de 
determinadas estruturas psíquicas e de uma atitude específica para 

com o analista. Onde estas faltam — como no caso de crianças, 
delinqüentes juvenis e, via de regra, criminosos impulsivos — algo 
diferente da análise tem de ser utilizado, embora algo que seja 
uníssono com a análise em seu intuito. (Freud, 1925b, p. 308, grifo do 
autor) 
 

 

É interessante acompanhar mais atentamente essa citação de Freud. 

Primeiramente, reafirma-se o sentido proposto de que a educação se restringe ao 

período da infância – marcando assim sua especificidade –, e que a análise, segundo 

Freud, só é possível quando a intervenção educativa se efetivou. A análise só ocorre sob 

determinadas circunstâncias, as que resultam da educação, mas não apenas essas.  

Nesse sentido, não se trata de considerar o tratamento analítico uma reeducação 

– conforme atestam alguns textos como, por exemplo, o de Millot, Freud antipedagogo 

(2001). Acontece que a tradução do termo nacherziehung para o português, como 

‗reeducação‘, produz essa confusão: Erziehung é o termo alemão para educação, e nach 

tem o sentido de após, depois, sucessivamente, enquanto para repetição – de novo, outra 

vez – o termo é wieder. Freud fala em pós-educação e isso é muito diferente de falar em 

reeducação. Falar em reeducar é considerar o tratar uma tarefa educativa, e não é 

absolutamente isso o que Freud está dizendo nesse artigo.  

Em segundo lugar, se considerarmos que Freud, quando fala em ‗utilizar algo 

que seja uníssono com a análise em seu intuito‘, refere-se à educação, ou a outro tipo de 

educação, pensando aí em uma intervenção prévia ao estabelecimento de uma situação 

analítica, a proposta de que a educação e a análise tenham ‗um intuito uníssono‘ merece 

alguma reflexão.  
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O termo ‗uníssono‘ remete à noção de harmonia, o que nos leva a pensar na 

proximidade não mais, ou apenas, pelo fim comum. Freud está propondo uma parceria, 

um acordo com o que é o intuito, o propósito da análise. Propor uma relação harmônica 

não significa dizer que o fim é o mesmo. Aliás, essa questão do fim único e/ou comum 

será retomada no presente texto. Por ora, é possível dizer que se vislumbra um laço 

entre práticas, distinto de uma aliança simbiótica ou de tomar educar e tratar como 

práticas complementares. Aqui as formulações de Freud fundamentam-se na idéia de 

que a educação tem a ver com a infância. Todavia, em termos da educação, não se trata 

de uma regra que precisa ser levada ao extremo, justamente porque, nesse texto, Freud 

está falando a respeito do trabalho com jovens. Ou seja, a educação como prática está 

tendo seu espectro de ação ampliado e questionado crítica e cuidadosamente. O 

tratamento também. Freud está refletindo sobre o limite do educável e do tratável na 

criança, no jovem e no adulto. 

Isto posto, interessa retomar a questão do laço entre tratar e educar para levá-la 

adiante, estendendo um pouco a discussão a partir da citação até aqui comentada. Para 

isso, será preciso ir ao texto Uma breve descrição da psicanálise (1924), na medida em 

que Freud nos dá um indício do que nomeou ‗algo diferente da análise a ser utilizado‘ 

em alguns casos e, que com ela, tenha um ‗intuito uníssono‘.  

Se a indicação é de uma intervenção educativa, resta pensar que, a partir do 

referido trecho, uma parceria possível entre a psicanálise e a educação poderia ser 

formulada em termos do que a teoria psicanalítica poderia oferecer como conhecimento 

para ajudar o educador no exercício de sua atividade. A propósito, essa indicação é 

apenas uma entre outras que já haviam sido feitas em textos anteriores a esse, 

especialmente naqueles que abordam a questão da aplicação da psicanálise.  

Freud fala agora no uso na educação do conhecimento construído no campo da 

psicanálise. ―À guisa de pós-escrito, por assim dizer, devo mencionar que também os 

educadores não podem deixar de utilizar as sugestões que receberam da exploração 

analítica da vida mental das crianças‖ (Freud, 1924, p. 233). Nesse sentido, podemos 

aventar que não é o caso de juntar educar e tratar, tampouco de substituir uma prática 

pela outra, Freud parece estar propondo uma via alternativa a essas. Desse modo, parece 

que os recortes trazidos permitem acompanhar uma variação em relação à expressão 

pós-educação, no primeiro e no segundo capítulo.  
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3.2 A aplicação da psicanálise  

 

A aplicação da psicanálise é um tema recorrente ao longo da obra freudiana e vai 

ganhando novos contornos. Para abordá-la, importa destacar que falar em aplicação de 

um saber a outro supõe uma articulação entre eles, baseada em um ponto de vista que 

conta com uma definição sustentada, mais em termos de uma discriminação do que de 

confusão, o que, por sua vez, justifica a discussão da questão da aplicação no presente 

capítulo. 

Parece oportuno trazer um trecho em que Freud fala da aplicação da psicanálise 

ao campo da educação, na medida em que aí aparece um, assim denominado, 

pioneirismo. 

 

As descobertas revolucionárias da psicanálise no tocante à vida mental 
das crianças — o papel nela desempenhado pelos impulsos sexuais 
(von Hug-Hellmuth [1913]) e o destino daqueles componentes da 
sexualidade inúteis para a reprodução — necessariamente cedo fariam 
a atenção voltar-se para a educação e promoveriam tentativas de 
colocar os pontos de vista analíticos na vanguarda desse campo de 

trabalho. Deve-se ao Dr. Pfister ter iniciado, com verdadeiro 
entusiasmo, a aplicação da psicanálise nessa direção e ter chamado 
para ela as atenções de clérigos e de interessados em educação (Freud, 
1914d, p. 46) 
  

Importa dizer que ao nos debruçarmos sobre essa questão, observamos que, 

quando Freud discute a aplicação da psicanálise, ele escreve sobre as possibilidades de 

aplicação e se pergunta, quando isso é possível, como fazê-la. A postura de Freud em 

relação à educação não é colonizatória. Freud não propõe novos objetivos à educação ou 

a ela se dirige visando controlá-la.  

 

3.2.1 A profilaxia 

 

3.2.1.1 A formação analítica e o exercício da atividade psicanalítica 

 

Partindo da ‗pós-educação‘ na Introdução a „The Psycho-analitic method‟, de 

Pfister (1913c), Freud questiona a possibilidade de a psicanálise ser utilizada para fins 

educativos. Ou seja, ele discute a possibilidade da aplicação e do exercício da 

psicanálise. Freud está interessado em expandir a psicanálise e, para isso, ele discute 

maneiras de ampliar suas articulações com outras áreas.  
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No artigo intitulado O interesse da psicanálise para as ciências não-

psicológicas (1913b), Freud demonstra como as descobertas da psicanálise estão 

intimamente relacionadas ou, ainda, que há pontos de contato com alguns aspectos que 

são objeto de estudo de outras áreas como a filologia e a biologia. Quanto a este último 

campo, Freud, por exemplo, destaca a ‗pulsão‘ como conceito fronteiriço.  

Quando discute a aplicação da psicanálise a outros campos, diz que  

 

[...] a psicanálise começou como um método de tratamento; mas não 
quis recomendá-lo ao interesse dos senhores como método de 
tratamento e sim por causa das verdades que ela contém, por causa das 
informações que nos dá a respeito daquilo que mais interessa aos seres 
humanos – sua própria natureza – e por causa das conexões que ela 
desvenda entre as mais diversas atividades (Freud, 1933, p.154) 
 

Freud fala em vantagens óbvias, em termos do fato de o educador conhecer a 

técnica da psicanálise, na medida em que isso permitiria ao educador intervir 

profilaticamente, caso julgue que algumas disposições ameaçam conduzir a um 

desfecho indesejável, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da sociedade. Ele 

versa sobre a importância de o educador poder detectar indicadores de desenvolvimento 

da doença nervosa, o que caracteriza como uma ‗atividade psicanalítica‘, e graças à qual 

seria possível evitar a necessidade de intervenção do médico futuramente.  

 

Por outro lado, poderia detectar as primeiras indicações de um 
desenvolvimento, na direção da neurose e resguardar a criança contra 
o seu desenvolvimento ulterior, numa época em que, por diversas 

razões, uma criança nunca é levada ao médico. Não se pode deixar de 
pensar que uma atividade psicanalítica como esta por parte do 
educador [...] inevitavelmente seria de inestimável valor e com 
freqüência poderia tornar desnecessária a intervenção do médico. 
(Freud, 1913c, p. 356, grifo do autor) 
 

O recorte acima permite retomar a questão da profilaxia. No presente texto, a 

profilaxia vem definindo um laço que marca a confusão entre tratar e educar. Contudo, 

o trecho acima aponta para o fim profilático tanto para o tratar como para o educar e, ao 

mesmo tempo, considera alguma especificidade em termos da atividade psicanalítica em 

relação à tarefa educativa.  

Isso nos ajuda a lembrar que, quando o laço que marca determinada relação se 

desfaz, muito provavelmente isso não ocorre de uma só vez. Ou seja, há uma 

flexibilidade nesse laço, não se trata de um engessamento, ou de uma exclusividade 
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inabalável desse tipo de aliança. Dizer que tratar e educar têm um fim comum não é a 

mesma coisa que dizer que tais práticas têm esse como único fim. A obra freudiana nos 

faz constatar isso em relação ao tratar e ao educar. O trecho acima é bastante ilustrativo 

nesse sentido.  

A expressão ‗valor inestimável‘, utilizada para se referir ao que se espera do 

educador, mostra a proximidade em termos do fim profilático. Talvez seja esse fim –  

atributo comum às tais práticas – o que leva Freud a afirmar que ‗a educação e a 

terapêutica acham-se em relação atribuível, uma com a outra‘ – conforme citação 

registrada alguns parágrafos acima. Isto posto, faz-se necessário assinalar que, nessa 

citação, também está exposta uma idéia que aponta para uma diferença entre a prática 

do analista e a do educador, o que implica pensar em caracterizar a proximidade via 

discriminação, a partir da profilaxia.  

Ao dizer que seria interessante o educador exercer uma ‗atividade psicanalítica‘, 

Freud anuncia a existência de uma especificidade na atividade educativa. Embora não 

expresse claramente o que pretendia ao falar em ‗atividade psicanalítica‘, seu artigo nos 

leva ao entendimento de que o autor está considerando a possibilidade de, sob 

determinadas circunstâncias, o tratamento analítico ser realizado pelo educador. 

  

O educador, por um lado, estaria preparado, por seu conhecimento das 
disposições humanas gerais da infância, para julgar quais dessas 
disposições ameaçam conduzir a um desfecho indesejável; e, se a 
psicanálise pode influenciar o curso tomado por tais 
desenvolvimentos, poderia aplicá-la antes que os sinais de um 
desenvolvimento desfavorável se estabeleçam. Assim, com o auxílio 

da análise, ele poderia ter uma influência profilática na criança, 
enquanto esta ainda é sadia. (Freud, 1913c, p. 356, grifo do autor) 
 

Por meio da atividade analítica, o educador pode prevenir que o sujeito adoeça, e 

o médico – analista – irá se ocupar do sujeito doente, ou seja, irá ‗desfazer um resultado 

indesejável‘. Fica marcado assim um período anterior, de atuação do educador, e um 

posterior, de atuação do analista. Nesse sentido, é possível depreender outra idéia, a 

saber, que uma intervenção tem o caráter preventivo, enquanto a outra, é remediadora.  

Freud não se alonga em termos de explicações que tratem da especificidade de 

uma atividade e outra nesse texto; não obstante, sua postura parece mais questionadora e 

reflexiva do que conclusiva. O próprio título do artigo carrega essa idéia, trata-se de 

uma ‗introdução ao método psicanalítico‘. Freud propõe uma discussão a respeito das 

possibilidades e limites da intervenção educativa e terapêutica. A tônica parece ser 
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discutir se há requisitos prévios para o exercício da prática analítica, tendo em vista o 

fim profilático.  

Pois bem, interessa olhar mais de perto para a questão do exercício da 

psicanálise por profissionais não médicos, ou seja, por profissionais de outras áreas – e 

aí entram os educadores. Nesse sentido, Freud atribui ao Dr. Pfister um importante 

papel, justamente por ele ser considerado um precursor nesse assunto, sendo um dos 

primeiros leigos a praticar a psicanálise. Freud escreve o prefácio ao livro de Pfister, o 

que representa publicamente um apelo do pai da psicanálise pelo reconhecimento dos 

analistas não médicos. Vejamos o que Freud escreve em 1925 a esse respeito. 

 

A aplicação da análise à educação profilática de crianças saudáveis e à 
correção daquelas que, embora na realidade não fossem neuróticas, se 
desviaram do curso normal de desenvolvimento levou a uma 
conseqüência que é de importância prática. Não é mais possível 
restringir a prática da psicanálise a médicos e dela excluir os leigos. 
(Freud, 1925a, p.72)  

 
 

Quando Freud vislumbra a idéia de que um educador pode praticar a análise – ou 

seja, que o estudo e a formação em psicanálise podem tornar um não-médico analista – 

essa proposta aponta, nesse trecho, para a proximidade entre tratar e educar não mais 

pela união numa só figura do educador e do analista, conforme colocações sugeridas 

nesta dissertação para o caso Hans. Não se trata mais apenas de o educador conduzir o 

tratamento ou exercer a análise. Essa proposição assenta-se na idéia de que tratar 

pacientes configura uma situação de trabalho muito distinta para aquele que exerce a 

tarefa de educar. A esse respeito, Freud diz: ―A atividade psicanalítica é árdua e 

exigente; não pode ser manejada como um par de óculos que se põe para ler e se tira 

para sair a caminhar. Via de regra, a psicanálise possui um médico inteiramente, ou não 

o possui em absoluto‖. (Freud, 1933, p.150)  

Na atividade educativa, o educador trabalha com os princípios da educação 

caracterizando sua atividade como educativa; na prática analítica, o analista parte dos 

princípios, do método e da ética próprios ao campo da psicanálise, configurando assim 

uma atividade psicanalítica. Os fins do educar e tratar parecem assim apontar caminhos 

diversos e esse eixo de quem conduz o tratamento e como o faz é importante para 

discutir o assunto. Assim, estamos observando uma ampliação da psicanálise a partir do 

tratamento, concomitantemente, à sua especificização.  
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Prossigamos então. Estender o conhecimento da teoria psicanalítica para além da 

figura do médico ou do analista dá outros destinos à teoria. Abordamos a questão de que 

pelo estudo e formação em psicanálise alguém pode tornar-se analista. Além disso, será 

preciso considerar, a partir daí, que fazer uso dos conhecimentos da psicanálise não 

necessariamente torna alguém analista ou, ainda, que é suficiente para tornar alguém 

analista – na medida em que existe uma diferença entre o conhecimento da teoria 

psicanalítica e o uso de sua técnica na análise.  

No prefácio ao livro de Aichhorn (1925b), Freud fala sobre essa diferença e 

recomenda uma formação analítica para os educadores, que, segundo confirma, será 

bem executada, ―[...] se a própria pessoa se submete a uma análise e a experimenta em 

si mesma [...]‖ (p. 307). Nesse artigo, Freud fala expressamente do limite do alcance da 

psicanálise em termos da instrução teórica que ela possibilita, escrevendo que ―[...] a 

instrução teórica na análise fracassa em penetrar bastante fundo e não traz convicção‖ 

(p. 308). Nesse sentido, Freud expressa, através desses dois trechos, maneiras diversas 

de estar em contato com a psicanálise – o conhecimento pela teoria e a submissão à 

técnica, na análise pessoal – e, por conseguinte, seus diferentes fins e efeitos.  

A teoria psicanalítica passa, assim, a servir para outros fins além do tratamento 

analítico. Com isso, o fim que interessa apontar é que o educador e os demais 

interessados pela psicanálise podem fazer uso dos conhecimentos dela advindos, para 

melhor exercerem sua profissão. Aqui, vemos a teoria psicanalítica ser tomada para 

explicar o que se passa em outro campo. Isso leva a outra perspectiva bem importante. 

 

3.2.1.2 O educador analítico 

 

A expressão ‗educador analítico‘ parece derivar dessa perspectiva. Freud diz:  

 

Onde um caso margina a anormalidade mental, o educador analítico 
estará obrigado a familiarizar-se com o conhecimento psiquiátrico 
mais necessário e, além disso, a consultar um médico quando o 
diagnóstico e a prognose do distúrbio parecem duvidosos. Em muitos 
casos só será possível alcançar sucesso se houver colaboração entre o 
educador e o médico (Freud, 1913c, p. 357)  
 

 

Poderíamos pensar que a proposta de Freud é instrumentar o educador com a 

teoria psicanalítica, para que, assim, ele possa melhor intervir como educador. É 

interessante observar que essa proposta vai, de alguma maneira, aparecendo em alguns 
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textos e configurando-se como um laço importante em termos da proximidade do tratar 

e do educar, ao mesmo tempo em que vai ressignificando a questão da aplicação.  De 

qualquer maneira, há um caminho a ser percorrido até lá. 

O ‗educador analítico‘ parece ser aquele educador que conhece a teoria 

psicanalítica e pode também, talvez, com tal conhecimento, identificar pré-disposições 

indesejadas ou de risco de desenvolvimento psíquico em termos da neurose. Não se 

trata de substituir uma figura pela outra, ou seja, o educador pelo analista, tampouco de 

esperar que o educador seja também o analista.  

Freud fala da importância da ‗colaboração‘ entre o educador e o médico, 

apoiando-se no exercício do educar e do tratar feito por profissionais distintos. Aqui, o 

educador conta com a teoria psicanalítica como instrumento o que, supostamente, lhe 

confere as condições necessárias para pensar em algum tipo de risco no sentido do 

desenvolvimento de uma neurose. Dizer isso é muito diferente de supor que o educador 

será o responsável pelo tratamento psicanalítico do paciente. Freud sugere, 

textualmente, a colaboração entre o médico e o educador. 

 

3.2.1.3 A análise do educador 

 

A idéia da educação profilática proposta por Freud – conforme citado alguns 

parágrafos acima – propicia vários desdobramentos, o que se deve, em grande parte, à 

ressignificação da própria noção de profilaxia para a psicanálise, e isso tem 

repercussões na questão da aplicação. Nesse sentido, é a partir dessa idéia que faremos 

as colocações a seguir.  

Na Conferência XXXIV – texto em que discorre mais longamente sobre a relação 

psicanálise e educação – encontramos formulações muito bem desenvolvidas, e cuja 

importância em termos do valor teórico e clínico é inquestionável. Vamos ao texto. 

No tocante à tarefa dos educadores, enquanto discute a aplicação da psicanálise à 

educação, Freud faz uma proposição – a análise do educador.  É a essa idéia que ele se 

referia quando afirma: ―A iniciativa para a aplicação da psicanálise à educação deve, 

hoje, ser buscada em outra área‖ (Freud, 1933, p.146)  

A educação profilática será mais eficaz se o educador submeter-se ao tratamento 

analítico. Ou seja, tratar o educador é ter e visar como efeito a profilaxia da criança. 

Assim, pensando na preparação do educador, na mesma conferência, Freud diz:  
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[...] a única preparação adequada para a profissão de educador é uma 
sólida formação psicanalítica. A análise de professores e educadores 
parece ser uma medida profilática mais eficiente do que a análise das 
próprias crianças, e são menores as dificuldades para pô-la em prática 
(Freud, 1933a, p.148)  
 

A análise para educadores é uma sugestão que não parece basear-se na suposição 

de que o mero conhecimento ou a conscientização daquilo que se passa na subjetividade 

eliminaria as dificuldades inerentes à condição humana, dada a natureza do psiquismo. 

Não é possível tomar o inconsciente na perspectiva da prevenção, justamente porque é 

sua característica a imprevisibilidade. Aliás, não há prevenção ou garantia em termos da 

possibilidade de intervenção no inconsciente nem nesse sentido e nem em outro. 

Contudo, a análise pessoal pode, sim, dar melhores condições ao educador.  

Parece que Freud está tratando aqui da formação analítica do educador por meio 

da proposta da análise pessoal, processo através do qual Freud supõe ser possível 

alcançar um melhor exercício do educar o que, conseqüentemente, tem efeitos na 

criança – tal como já foi sugerido a partir da expressão educador analítico. 

No trecho citado, Freud fala em análise de professores e de crianças, ou seja, em 

tratar professores e tratar crianças. O professor educa as crianças, e o analista trata  

ambos, professor e criança. Aqui encontramos um fio interessante para abordar o 

tratamento analítico de crianças. Freud defende a análise de crianças. Então, interessa 

trazer mais adiante elementos para demonstrar como Freud chega à proposição da 

análise de crianças. Nosso enfoque lá não será a profilaxia. 

 

3.2.2 A experiência de Aichhorn
7
 

 

No texto de 1925b, referindo-se ao trabalho de August Aichhorn – que trabalhou 

por muitos anos em posição oficial como diretor de instituições municipais para 

delinqüentes –, Freud diz que ―a psicanálise praticamente pouco pôde ensinar-lhe algo 

que fosse novo, porém lhe trouxe uma clara compreensão interna (insight) teórica da 

justificativa de seu modo de agir e colocou-o em posição de explicar seu fundamento a 

outras pessoas‖ (p.307, grifo do autor). 

                                                           
7
 Essa experiência já foi abordada nesta dissertação, especialmente no debate a respeito da pós-educação, 

contudo, dada a riqueza das questões que levanta, ela é destacada aqui como subtítulo, para ser trabalhada 

num outro viés.  
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Embora o texto de Freud para o livro de Aichhorn tenha como enfoque, a 

possibilidade da influência educacional numa situação bem específica, a saber, o caso 

de jovens delinqüentes, suas formulações permitem refletir sobre o tratamento e a 

educação de crianças e adultos em geral.   

Freud discorre sobre a especificidade da psicanálise e da educação e propõe 

trocas entre esses saberes; por exemplo, em termos da ‗colaboração‘ ou parceria, ou no 

uso dos conhecimentos teóricos da psicanálise pelos educadores. Não obstante, ele fala 

em benefícios promovidos pela aplicação da psicanálise ao campo da educação por 

meio do conhecimento fornecido pela psicanálise a respeito da natureza infantil.  

 

A análise demonstrou como a criança continua a viver, quase 
inalterada, no doente, bem como naquele que sonha e no artista; 
lançou luz sobre as forças motivadoras e tendências que estampam seu 
selo característico sobre a natureza infantil e traçou os estádios através 
dos quais a criança chega à maturidade. Não é de admirar, portanto, 
que tenha surgido a expectativa de que o interesse psicanalítico nas 

crianças beneficiaria o trabalho da educação. (Freud, 1925b, p.307) 
 

Há uma outra lição que Freud extrai da experiência com Aichhorn e que nos 

interessa. A distinção entre tratar e educar está posta no sentido da impossibilidade, em 

termos teóricos e práticos, da substituição de uma prática por outra. Freud não está mais 

discutindo a questão.  

 

Afirma-se no sentido de que o trabalho da educação é algo sui generis: 
não deve ser confundido com a influência psicanalítica e não pode ser 
substituído por ela. A psicanálise pode ser convocada pela educação 
como meio auxiliar de lidar com uma criança, porém não constitui um 
substituto apropriado para a educação. Tal substituição não só é 

impossível em fundamentos práticos, como também deve ser 
desaconselhada por razões teóricas. (Freud, 1925b, p. 308) 
 
 

Quando Freud considera as práticas insubstituíveis, as especificidades estão 

determinadas. A partir da questão do impossível, podemos pensar no seu oposto, 

prescindindo do prefixo ‗im‘, temos o possível. Enveredamos, desse modo, por um 

caminho interessante, ao contrário de uma postura paralisadora, para a qual o impossível 

remete. Trabalhar com o possível é trabalhar com o limite, não é paralisar-se diante 

dele. Assim, pensar no possível leva-nos a uma postura bastante produtiva. Não 

obstante, o próprio desenrolar da obra freudiana se pauta nessa perspectiva. O constante 
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vai e vem nas formulações, a teoria, a clínica e os questionamentos dela decorrentes 

indicam a complexidade do tema e a postura de Freud em sua pesquisa.  

No Prefácio à „Juventude Desorientada‟ de Aichhorn (1925b), Freud irá 

discorrer um pouco mais sobre o assunto do impossível. Na verdade, esse texto é 

fundamental para a presente pesquisa, porque nele Freud alinha ao governar e ao educar 

uma terceira profissão impossível, o curar.  

 

3.2.3 O impossível  

 

Em Análise terminável e interminável (1937), o autor escreve sobre a atribuição 

do ‗impossível‘, como característica, à psicanálise, ao governo e à educação. Ele diz: 

―Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões ‗impossíveis‘ 

quanto às quais de antemão se pode estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. 

As outras duas, conhecidas há muito mais tempo, são a educação e o governo‖ (Freud, 

1937b, p. 265). 

Ao falar em resultado insatisfatório, Freud nos faz pensar no limite da ação, no 

limite do poder que uma pessoa pode exercer sobre outra. O que se deve à existência do 

inconsciente e que traz consigo a dimensão do incontrolável. Ou seja, o resultado 

insatisfatório deve-se ao limite imposto pelo inconsciente. Isso permite afirmar que não 

há domínio do próprio inconsciente, bem como da influência exercida no inconsciente 

do outro. 

Para tratar da idéia de ‗impossível‘, adjetivo que Freud usa para falar da 

psicanálise como profissão e que interessa justamente porque ressignifica a teoria 

psicanalítica como um todo, importa também recorrer a um outro texto freudiano, 

Totem e tabu (1913a). Nesse artigo, Freud está às voltas com a questão da transmissão, 

e discorre sobre as maneiras como ela pode acontecer.  

Dessa discussão, interessa tomar a formulação a respeito da comunicação ou, 

melhor dizendo, da transmissão entre inconscientes, na medida em que tal elaboração 

ressitua o lugar do inconsciente, o que também promove efeitos em termos da aplicação 

da psicanálise à educação.  

A partir desse ponto, Millot observa que o inconsciente dos educadores exerce 

maior influência no desenvolvimento da criança do que ‗uma ação educacional 

programada‘. E essa constatação deve estar atrelada a uma outra idéia. Millot diz que ―o 
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essencial do processo educacional escapa ao domínio dos educadores na mesma medida 

em que esses são regidos por motivações inconscientes‖ (Millot, 2001, p.73).  

Essas considerações de Millot são trazidas aqui porque, primeiramente, essa 

autora é precisa ao expressar algo que Freud já havia formulado, sem contar a discussão 

importante e consistente, exposta em seu livro Freud antipedagogo (2001), a respeito 

das questões tratadas aqui. O inconsciente não é controlável, pelo contrário, ele nos 

sujeita. Isso, por sua vez, leva-nos a repensar velhas questões. Qual a relação possível 

entre psicanálise e educação? Como fica a aplicação da psicanálise à educação?  

Tais questões merecem algumas considerações. Primeiramente, lembremos 

apenas que é a partir da retomada da dimensão inconsciente que Freud reflete sobre a 

formação analítica para os educadores – e alguns desdobramentos dessa proposição já 

foram objeto de estudo neste escrito. Também poderíamos pensar que – e é isso que 

particularmente interessa nesse momento – ao constatar o limite da intervenção 

psicanalítica na tarefa do educador, e em sua pessoa, dada a existência do inconsciente e 

as implicações de nossa submissão a ele, Freud está tateando o limite da psicanálise 

como teoria e seu exercício na prática analítica, ou seja, no tratamento. Encarar esse 

limite é muito produtivo. De um lado, estabelece fronteiras para o tratar, consolidando a 

especificidade do tratar em psicanálise e, também do educar; o que faz cogitar que a 

psicanálise ensina – e aí poderíamos pensar em termos da questão da aplicação – que há 

limites na prática educativa e na analítica, e que, se tais limites acabam esquecidos, a 

psicanálise está aí para nos lembrar deles. De outro lado, o limite aponta para o possível 

a partir do impossível, e é isso que de alguma maneira vai levar Freud a atribuir a 

condição de profissão impossível à psicanálise, em 1925a.  

Por último, interessa pensar que a questão do impossível é a que vai aproximar o 

tratar e o educar. Ou seja, o limite próprio à psicanálise e o limite próprio à educação, 

ou suas especificidades, fazem com que as práticas delas derivadas se aproximem pela 

impossibilidade de alcançar ‗resultados satisfatórios‘, lembrando as palavras de Freud.  

Vemos, assim, a questão da aplicação da psicanálise à educação ganhar novas 

nuances. Nesse gesto, marca-se definitivamente a especificidade e a separação entre o 

tratar e o educar, e o laço entre essas práticas só poderá se dar pela via das fronteiras 

definidas.  
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3.2.4 A educação psicanaliticamente esclarecida 

 

Freud fala em educação psicanaliticamente esclarecida em 1913, vinculando a 

expressão à profilaxia, mas a dimensão profilática será deixada de lado, porque, no 

momento, nosso enfoque será outro. Retomemos o que Freud escreve a esse respeito. 

―Tudo o que podemos esperar a título de profilaxia das neuroses no indivíduo se 

encontra nas mãos de uma educação psicanaliticamente esclarecida‖ (1913c, p. 191).  

Essa ‗educação‘, cujo esclarecimento tem seu modo marcado pelo 

‗psicanaliticamente‘, permite supor que há uma especificidade do educar que, ao ser 

interpelada e interpretada pela psicanálise, indica outra perspectiva de se educar. Falar 

em educação psicanaliticamente esclarecida permite sublinhar na leitura de Freud a 

importância dos conhecimentos em produção a partir da psicanálise, assim como em um 

impacto dessa teoria em construção no campo da educação. A expressão 

‗psicanaliticamente‘ traz consigo a perspectiva dinâmica, própria ao campo da 

psicanálise e aos desdobramentos na edificação da obra freudiana.   

Em sua função adverbial, a expressão ‗psicanaliticamente‘ remete a um modo de 

fazer, a um produzir, a um processo que traz consigo a idéia de movimento, ao contrário 

de uma perspectiva mais conclusiva. O que cabe à psicanálise é o constante 

questionamento e a implicação nesse processo; não se trata de esclarecimento. É próprio 

da psicanálise causar questões a partir das quais o outro possa implicar-se, o que, por 

sua vez, possibilita novo olhar para os lugares ocupados.  

 

3.2.5 A educação psicanalítica  

 

Na Conferência XXXIV, já bastante discutida dada a importância das questões 

que nela são abordadas para a presente pesquisa, Freud escreve ‗educação psicanalítica‘  

– conforme veremos logo adiante –, expressão que coloca o educar e o tratar lado a 

lado, para então discorrer sobre cada um a partir de suas especificidades.  

A psicanálise define sua especificidade na relação com a educação em termos de 

um questionamento do modo de fazer, tanto do tratar como do educar. Assim, nesse 

texto, tratar e educar são objeto de questionamento por parte da psicanálise.  

A psicanálise, como outros saberes, tece comentários a respeito da educação, 

debruça-se em alguns pontos e, assim, produz a sua versão do educar. Freud nunca se 

propôs a fazer um tratado sobre a educação. É interessante o que Freud transmite, ou 
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seja, a psicanálise não está numa posição de propositora de objetivos para a educação, 

justamente porque, assumindo esse lugar, sairia de sua especificidade.  

Lembremos que a educação ganha especial atenção de Freud em decorrência das 

formulações a respeito da infância e do infantil, seu interesse é, notadamente, por um 

período, pela questão instrumental
8
. 

Poderíamos pensar aqui, mais uma vez, na proximidade da psicanálise e da 

educação em termos da contribuição que os conhecimentos construídos pela teoria 

psicanalítica a respeito do psiquismo humano podem trazer para o educador. O educar 

deve ser mais permissivo ou mais repressor? A psicanálise faz suas considerações, mas 

não cabe a ela, ou ao analista, resolver como o educador deve educar, ou como a 

educação deve operar. 

Aqui Freud diz, a partir dos conhecimentos da psicanálise, que a educação não 

deve se basear na permissividade e que uma educação permissiva não evita recalques ou 

conflitos para a criança. ―[...] a educação deve inibir, proibir e suprimir, e isto ela 

procurou fazer em todos os períodos da história. Na análise, porém, temos verificado 

que precisamente essa supressão dos instintos envolve o risco de doença neurótica‖ 

(Freud, 1933a, p.147)  

Igualmente importante é a consideração de que a psicanálise não deve se eximir 

da responsabilidade e de seu compromisso ético de dizer algo a respeito de um assunto 

cuja importância – e, no caso desta pesquisa, pela questão da proximidade – é tão 

evidente. A idéia de que a psicanálise e os conhecimentos dela derivados podem exercer 

influência em outros campos é um tema importante e recorrente nos estudos freudianos, 

e a questão da aplicação, em especial, vem lhes dar corpo.  

Explicações, aplicações e orientações é o título da conferência em questão nesse 

momento (1933). Desde a abertura, Freud anuncia ao leitor que irá discorrer sobre 

‗explicações‘, ‗aplicações‘ e ‗orientações‘ da psicanálise em relação às outras ciências. 

Freud está preocupado com a questão da aplicação da psicanálise e como fazê-la, mas 

seu compromisso no texto é discutir qual a inserção ou intervenção possível da 

psicanálise nessas questões. Dessa forma, Freud demonstra sua posição de 

questionamento, de investigação da possibilidade de uma intersecção da psicanálise 

                                                           
8
 Aqui poderíamos pensar, analogamente, na expressão Anlehnung - usada por Freud para explicar a 

maneira como se dá a diferenciação das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação - que expressa 

a idéia de ‗apoiar-se em‘ [anlehen] para abordar a diferenciação entre tratar e educar. 
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com outros campos, sem ser conclusivo, e mantendo em aberto a perspectiva de outras 

formulações.  

Vejamos o que Freud escreve sobre a ‗educação segundo uma linha 

psicanalítica‘ na Conferência XXXIV.  

 

Se [pergunta-se] uma pessoa está convencida dos defeitos das nossas 
atuais instituições sociais, a educação segundo uma linha psicanalítica 

também não pode justificadamente se colocar a serviço dessas 
instituições: a tal educação deve-se dar finalidades outras e mais 
elevadas, isentas das exigências reinantes na sociedade. Contudo, em 
minha opinião, esse argumento não cabe aqui. Tal pretensão está além 
da função legítima da análise. Da mesma forma, não compete ao 
médico, que é chamado para tratar um caso de pneumonia, preocupar-
se com coisas tais como, por exemplo, se o paciente é um homem 

honesto, um suicida, ou um criminoso, se merece continuar vivo ou se 
se deveria querer mantê-lo com vida. Esse outro objetivo que se deseja 
dar à educação também será um objetivo tendencioso, e não é da 
competência do analista decidir entre as partes. (Freud, 1933a, p. 148) 

 

Nesse recorte, Freud fala do que entende ser o papel da educação, destacando 

que há uma especificidade na tarefa de educar na medida em que a educação não irá 

questionar a qual senhor servir. A educação propõe um caminho. Da mesma maneira, há 

uma especificidade no tratar. Não é o analista que decide por qual caminho o paciente 

deve prosseguir, o analista conduz o tratamento, não o sujeito. Responder nesse sentido 

– dizendo qual escolha fazer – é assumir um papel moral, o que não é próprio da 

psicanálise.  

Na citação também é transmitida a idéia de que não cabe à psicanálise assumir o 

‗objetivo tendencioso‘ da educação – o qual, segundo o autor, é alvo merecido de crítica 

– ou seja, assumir uma posição política especifica. Importa trazer o comentário de Freud 

a respeito. ―[...] toda educação possui um objetivo tendencioso, que ela se esforça por 

fazer a criança alinhar-se conforme a ordem estabelecida da sociedade, sem considerar 

qual o valor ou qual o fundamento dessa ordem como tal‖ (Freud, 1933a, p.148) Em 

seguida, ele fala da ‗educação psicanalítica‘ e escreve sobre a posição da psicanálise, o 

que ajuda a pensar a questão da ‗aplicação‘ no âmbito da educação. Freud diz:  

 

Estou abandonando totalmente o fato de que a psicanálise deveria 
recusar qualquer influência na educação, no caso de esta se propor 
objetivos incompatíveis com a ordem social estabelecida. A educação 
psicanalítica estará assumindo uma responsabilidade para a qual não 
foi convidada, se ela tencionar transformar seus discípulos em 
rebeldes. Ela terá desempenhado seu papel se os tornar tão sadios e 
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eficientes quanto é possível. A psicanálise já encerra em si mesma 
fatores revolucionários suficientes para garantir que todo aquele que 
nela se educou jamais tomará em sua vida posterior o partido da 
reação e da repressão. Penso até mesmo que as crianças 
revolucionárias não são desejáveis, sob nenhum ponto de vista. 
(Freud, 1933a, p.149) 

 
 

Nesse trecho, ao falar em educação psicanalítica, Freud está propondo uma 

forma de aplicação da psicanálise à educação. Ele apresenta a leitura psicanalítica da 

educação, discutindo e dando seu parecer quanto ao tema. Vale dizer que, se em textos 

anteriores Freud se põe a fazer sugestões ou recomendações ao educador de modo a 

gerar entendimentos de que se trata de uma sobreposição da psicanálise à educação, o 

que promove alguns mal-entendidos no âmbito da aplicação – os quais serão discutidos 

no próximo capítulo –, isso também pode, por ora, ser entendido na chave da 

proximidade via confusão. Ou seja, caracteriza e revela a confusão inicial entre tratar e 

educar, quando as fronteiras não estavam claramente definidas. 

Nesse sentido, importa trazer um outro trecho que ajuda a sustentar essa 

acepção. 

 

Vamos tornar claro para nós mesmos qual a tarefa primeira da 
educação. A criança deve aprender a controlar seus instintos. É 
impossível conceder-lhe liberdade de pôr em prática todos os seus 
impulsos sem restrição. Fazê-lo seria um experimento muito instrutivo 
para os psicólogos de crianças; mas a vida seria impossível para os 

pais, e as próprias crianças sofreriam grave prejuízo, que se 
exteriorizaria, em parte, imediatamente, e, em parte, nos anos 
subseqüentes. (Freud, 1933a, p.147) 
 

 

Freud fala, nesse trecho, em ‗tornar claro para nós mesmos‘, aludindo à idéia de 

um período de possível confusão. Freud busca uma educação menos danosa e repressora 

e acaba assumindo uma postura muito crítica em relação à educação. Contudo, ao 

descobrir a importância e o limite implicados pelo educar, dialoga e assume uma 

postura propriamente psicanalítica. Freud fala a respeito da educação sem a pretensão 

de sobrepor-se a ela ou de criticá-la.  

 

Assim, a educação tem de escolher seu caminho entre o Sila da não-
interferência e o Caríbdis da frustração. A menos que o problema seja 
inteiramente insolúvel, deve-se descobrir um ponto ótimo que 
possibilite à educação atingir o máximo com o mínimo de dano. Será, 
portanto, uma questão de decidir quanto proibir, em que hora e por 
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que meios. E, ademais, devemos levar em conta o fato de que os 
objetos de nossa influência educacional têm disposições 
constitucionais inatas muito diferentes, de modo que é quase 
impossível que o mesmo método educativo possa ser uniformemente 
bom para todas as crianças. (Freud, 1933a, p.147) 
 

 

Desse trecho, podemos depreender uma outra idéia. Freud aqui constata o limite 

no campo educacional, ou seja, que a existência do inconsciente impossibilita ‗a‘ 

uniformidade. Não é possível a construção de um método que garanta que determinado 

modo de educar resulte em determinado efeito previamente estabelecido – como 

pretende a pedagogia, por exemplo.  

Assim, podemos dizer que os efeitos de uma prática, seja ela educativa ou 

analítica, são sempre, em alguma medida, imprevisíveis. É interessante que sua leitura 

não assume um tom pessimista ou conclusivo. Ao contrário, vale lembrar seu 

comentário de que seu aporte pessoal foi escasso, ou, ainda, que seus estudos são apenas 

o começo do que futuramente está para ser descoberto. Nota-se, mais uma vez, a 

perspectiva do limite, e que esse limite pode, sim, levar a produzir. 

 

3.3 A análise de crianças  

 

Importa recuperar, brevemente, como o laço entre tratar e educar, articulados à 

questão profilática, construiu-se, de modo a trazer a formulação de Freud a respeito da 

especificidade do tratar em psicanálise, agora em termos da prática com crianças.  

Para Freud, a educação se restringe ao período da infância – embora tenha feito 

menção ao contrário, no prefácio ao livro de Aichhorn, sugerindo um tipo de educação 

na intervenção com jovens delinqüentes – e o tratamento analítico é sempre do infantil. 

Ora, o infantil está presente no adulto e na criança. Vale lembrar também que é pelo 

tratamento dos adultos que Freud descobre a sexualidade infantil, o que faz surgir o 

interesse pela criança. Ou seja, o que se passa nesse período tem conseqüências em 

termos do desenvolvimento psíquico e, por isso, nasce o interesse pela possibilidade de 

intervenção muito cedo. Com isso, configura-se a perspectiva profilática e a 

preocupação com a educação, com o educar e suas conseqüências no desenvolvimento 

humano.  

A problematização dessa relação infância-educação tem vários desdobramentos, 

alguns dos quais, dada a relevância para o tema desta pesquisa, foram abordados neste 
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texto. O que importa destacar dessa colocação, nesse momento, é que, se o infantil está  

presente na criança, não há que se fazer restrição ao tratamento nesse período; ao 

contrário, tem-se aí um motivo para considerar a possibilidade de tratar a criança. Resta 

pensar que tipo de tratamento.  

Sabe-se que houve um tempo em que era a profilaxia o fim das práticas voltadas 

para a infância, e que isso cai por terra. Então, surgem duas questões, a saber: como a 

profilaxia é abandonada? E como fica a questão do tratamento das crianças? Ou melhor, 

qual o tratamento possível no caso das crianças?  

Vamos à primeira delas. A atribuição de um caráter psicoprofilático à educação 

– à luz da psicanálise – é deixada de lado somente em 1937, em Análise terminável e 

interminável, segundo Lajonquière (1999b). Em nota referente ao texto de 1937, o 

editor de Freud escreve em nota que as opiniões expressas por Freud nesse texto 

parecem, senão contradizer, ao menos diferir das opiniões anteriores, referindo-se ao 

―[...] ceticismo por ele [Freud] expresso em relação ao poder profilático da psicanálise 

[...]‖ (Freud, 1937a, p. 227).  

A reformulação da teoria das pulsões em 1920 representa um marco que 

ressignifica toda a lógica profilática do mal-estar psíquico – e, conseqüentemente, sua 

articulação com a educação – que, desde então, passa a ser pensado não mais como 

efeito de uma contingência cultural e educacional, como demonstram, especialmente, os 

textos de 1905a, 1905b, 1908, e 1913c. A partir daí, as divisões culturais passam a ser 

consideradas o produto da condição conflitiva do psiquismo humano. Ou seja, o conflito 

pulsional é característico e inevitável no ser humano.  

Assim, caracteriza-se algo da ordem do impossível de alcançar dada a própria 

natureza da condição humana. A perspectiva da profilaxia, ou melhor, do tratamento 

psicanalítico profilático, vê-se, desse modo, bastante limitada.  

Quanto ao tratamento das crianças, Freud faz algumas considerações: 

 

Verificou-se que a criança é muito propícia para tratamento analítico; 
os resultados são seguros e duradouros. A técnica de tratamento usada 
em adultos deve, naturalmente, ser muito modificada para sua 

aplicação em crianças. Uma criança é um objeto psicologicamente 
diferente de um adulto. De vez que não possui superego, o método da 
associação livre não tem muita razão de ser, a transferência 
(porquanto os pais reais ainda estão em evidência) desempenha um 
papel diferente. As resistências internas contra as quais lutamos, no 
caso dos adultos, são na sua maior parte substituídas, nas crianças, 
pelas dificuldades externas. (Freud, 1933a, p.146) 
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Freud escreve sobre como proceder no tratamento de crianças e é interessante 

que a profilaxia não entra mais no assunto, nem mesmo a educação. Freud faz uso de 

expressões próprias do campo conceitual da psicanálise para definir o tratamento. Isso é 

interessante apontar, justamente por revelar que não se trata mais de confusão entre 

práticas
9
.  

 

3.4 A transferência  

 

Pensando na sugestão e nos manejos que ela possibilita no tratamento analítico, 

Freud chega ao conceito de transferência. Nesse longo e trabalhoso gesto de destrinchar 

a sugestão – a forma como ela atua – ou, ainda melhor, de precisar o que da sugestão 

poderia ser reformulado e utilizado na psicanálise, é que surge a transferência.  

É em Interpretação dos sonhos (1900) que a palavra transferência é mencionada 

pela primeira vez. Freud escreve que os restos diurnos, ou alguns acontecimentos do 

dia, são transferidos para o sonho e aí modificados pelo trabalho do próprio sonho. Da 

mesma maneira, Freud nota que o analista figura como um resto diurno, ou seja, o 

analista é alguém para quem o paciente transfere imagens de pessoas com as quais ele 

havia convivido em algum momento e, o mais curioso: o paciente não percebe essa 

transferência.  

Na Conferência XXVII, intitulada A transferência (1916-1917), Freud fala de 

uma ‗transferência de sentimentos ao médico‘ – analista, o que ele justifica pela 

improbabilidade da situação, no tratamento analítico, de desenvolver tais sentimentos.  

Ou seja, a situação analítica não proporciona, por razões teóricas e clínicas, qualquer 

fundamento para que sua origem seja a pessoa do analista. Trata-se de uma repetição ou 

de uma reedição. 

No pós-escrito do texto Fragmento da análise de um caso de histeria (1905a), 

Freud indaga ‗O que são as transferências?‘ E responde. 

 

                                                           
9
 Embora não seja o propósito desta pesquisa discutir o tratamento analítico de crianças, vale salientar que 

toda a história da análise de crianças fala exatamente da relação entre tratar e educar. Nesse sentido, Anna 

Freud e Melanie Klein, por seu pioneirismo como psicanalistas pós-freudianas, merecem destaque. 
Também parece interessante mencionar que há uma dissidência entre elas em termos da concepção da 

análise de crianças. Para Anna Freud, a análise associa-se a medidas educativas; para Melanie Klein, o 

analista de crianças deve seguir as mesmas regras de neutralidade que observa no trabalho com um 

adulto. 
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São reedições, reproduções das moções e fantasias que, durante o 
avanço da análise, soem despertar-se e tornar-se conscientes, mas com 
a característica (própria do gênero) de substituir uma pessoa anterior 
pela pessoa do médico. Dito de outra maneira: toda uma série de 
experiências psíquicas prévia é revivida, não como algo passado, mas 
como um vínculo atual com a pessoa do médico. (Freud, 1905a, 

p.111) 
 

A formulação freudiana da transferência não se limita à cena analítica, ou seja, a 

transferência é revelada aí, mas é antes uma constante nas diversas relações que as 

pessoas estabelecem no decorrer de suas vidas. Freud escreve: ―A transferência é 

meramente descoberta e isolada pela análise. Ela é um fenômeno universal da mente 

humana, decide o êxito de toda influência médica, e de fato domina o todo das relações 

de cada pessoa com seu ambiente humano‖ (Freud, 1925a, p. 47).  

E por que a transferência nos interessa nesta discussão? 

Freud diz que, embora tenha sido formulada pela psicanálise, a transferência é 

um fenômeno universal presente nas relações humanas. Sendo característica das 

relações humanas, podemos considerar que ela também está presente na relação 

educativa. Temos na transferência uma via que aproxima o tratar e o educar. Assim, 

interessa pensar, a partir do que aproxima, se há e qual seria a especificidade da 

transferência no tratamento analítico e na educação.  

 

Servimos ao paciente em diversas funções, como autoridade e 

substituto dos pais, como professor e educador, e fizemos o melhor 
por ele se, como analistas, elevamos os processos mentais de seu ego a 
um nível normal, transformamos o que se tornou inconsciente e 
reprimido em material pré-consciente, e assim devolvêmo-lo, mais 
uma vez, à posse de seu ego. (Freud, 1940, p.95)  
 

Freud fala que aquilo que o paciente endereça ao analista é, muitas vezes, o 

mesmo que está em jogo para esse sujeito na relação com seus pais e, poderíamos 

acrescentar a essa lista, seus professores. Então, a proximidade entre tratar e educar 

também se marca em termos do endereçamento que é feito ao analista e ao educador. 

Ou seja, a transferência é um meio de ação comum para o tratar e para o educar. É 

interessante acompanhar que Freud já vai apontando como a transferência é trabalhada 

no tratamento.   

Freud (1926) considera a transferência uma das pedras angulares da teoria e da 

prática analítica e propõe uma maneira de explicá-la, falando de sua importância no 

tratamento analítico.  
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Por ‗transferência‗ quer-se dizer uma peculiaridade marcante dos 
neuróticos. Eles desenvolvem para com seu médico relações 

emocionais, tanto de caráter afetuoso como hostil, que não se baseiam 
na situação real, mas que derivam de suas relações com os pais (o 
complexo de Édipo). A transferência é uma prova do fato de que os 
adultos não superaram sua antiga dependência infantil; ela coincide 
com a força que foi designada como ‗sugestão‘; e é somente 
aprendendo a fazer uso dela que o médico fica capacitado a induzir o 
paciente a superar suas resistências internas e a eliminar suas 

repressões. (Freud, 1926, p.257) 
 
 

Vemos, assim, que no tratamento há um manejo da transferência, e que tal 

manejo é instrumento do próprio tratamento. Nas Conferências Introdutórias, Freud 

diz: ―Em qualquer outro tipo de tratamento sugestivo, a transferência é cuidadosamente 

preservada e mantida intocada; na análise, a própria transferência é sujeita a tratamento, 

e é dissecada em todas as formas sob as quais aparece‖ (Freud, 1916-1917, p. 453)  

Interessa agora trazer um trecho em que Freud faz um alerta aos analistas quanto 

ao manejo da transferência, na medida em que tal recorte também ajuda a pensar a 

especificidade do destino da transferência na relação educativa, a partir do manejo na 

relação analítica. 

 

A essa altura, cabe uma advertência contra o mau uso dessa nova 
influência. Por mais que o analista possa ficar tentado a transformar-se 
num professor, modelo e ideal para outras pessoas, e criar homens à 
sua própria imagem, não deve esquecer que essa não é a sua tarefa no 
relacionamento analítico, e que, na verdade, será desleal a essa tarefa 

se permitir-se ser levado por suas inclinações. Se o fizer, estará apenas 
repetindo um equívoco dos pais, que esmagaram a independência do 
filho através de sua influência, e estará simplesmente substituindo a 
primitiva dependência do paciente por uma nova. (Freud, 1940, p.190)  
 

 

Freud fala em uso da influência, e aqui temos um eixo interessante para pensar a 

especificidade do tratar e do educar. Retomemos então a transferência a partir daí. De 

um lado, Freud mostra que a influência – ou o endereçamento – está presente em ambas 

as situações e, de outro, faz pensar que é o destino que é dado a tal influência que marca 

a diferença.  

Parafraseando Freud, poderíamos dizer que o analista ou o educador são figuras 

investidas de poder, cuja influência é determinante na vida do paciente e do educando. 

A diferença irá inscrever-se em termos do que o analista e o educador fazem dessa 
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influência ou desse poder. O educador atua a transferência, encarna o lugar de saber que 

é convidado a ocupar e isso caracteriza a situação educativa. O analista faz semblante, 

esse endereçamento que o paciente lhe faz é o próprio material com o qual o analista 

trabalha. Aliás, é justamente por não responder ao paciente tal como se faria numa 

situação educativa ou outra qualquer que podemos falar em situação analítica.  

Se um filho se dirige ao pai, ou um educando a um professor, atribuindo-lhe um 

lugar de saber, o fato de o pai ou de o educador responder a esse endereçamento 

assumindo o lugar que lhe foi conferido permite-nos ver configurar-se uma parte 

importante do que compõe a cena educativa. A situação analítica é diferente. O analista 

responde ao endereçamento sem, contudo, assumir o lugar que foi ‗convidado‘ a ocupar.  

A idéia de Lajonquière (1999c) ajuda a esclarecer o que se passa na situação 

educativa. O autor afirma que toda relação estabelecida entre um adulto e uma criança 

passa pela dimensão educativa. Ou seja, de um lado está a criança que toma o adulto 

numa posição daquele que sabe algo mais do que ela, ou como modelo, caracterizando 

uma suposição de saber; do outro, está o adulto que se coloca nesse lugar e daí 

responde. Assim, o ato do adulto filia a criança a toda uma tradição existencial, 

permitindo a ela reconhecer-se no outro, representado pelo adulto. Assim, temos na 

transferência um eixo importante para pensar a proximidade entre o tratar e o educar, a 

partir de sua discriminação.  

 

3.4.1 Um ensinamento a partir da transferência  

 

Poderíamos também pensar numa aproximação a partir do que diz Monteiro 

(1999) a propósito da discussão em um artigo a respeito da transferência e da ação 

educativa. A proposta da autora interessa porque sintetiza, a partir do conceito de 

transferência, algumas idéias abordadas neste trabalho, mais especificadamente, no 

tópico sobre a aplicação. 

 

Divulgar a existência da transferência aos educadores significa levá-
los a compreender e reconhecer a existência dos processos psíquicos 
inconscientes e suas leis e, como fenômeno universal, seu papel na 
promoção da socialização. Por outro lado, significa também aceitar a 
impossibilidade de seu domínio (Monteiro, 1999, p.187) 
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Interessa destacar a questão da impossibilidade presente no ato educativo que a 

autora menciona – e que já abordamos na discussão sobre o impossível – e que se faz 

presente também no tratamento analítico. 

Para encerrar as reflexões suscitadas a partir do conceito de transferência, 

Monteiro (1999), mais uma vez, faz uma observação importante ao afirmar que  

 

[...] a noção de transferência evidencia a responsabilidade do educador 
na formação do aluno. O mais importante é que vem revelar o 
professor como responsável por excelência pela aprendizagem e a 
ineficiência dos métodos como meio de controle da aprendizagem. 
(Monteiro, 1999, p.188) 

 

Tais ensinamentos ressaltam o papel do inconsciente nas relações educativa e 

terapêutica, demonstrando nossa submissão a ele, bem como sua imprevisibilidade e 

impossibilidade de controle. 
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Capítulo 4 - Laços desfeitos e laços refeitos 

 

Estudar tratar e educar pelo viés da proximidade ajudou-nos a pensar no que 

estava em jogo na época do surgimento da psicanálise e, ao mesmo tempo, ofereceu-nos 

recursos para discutir algumas das maneiras por meio das quais a intersecção psicanálise 

e educação é interpretada nos dias de hoje. Nesse percurso, pela história do tratar em 

sua relação com o educar, algumas questões nos inquietavam: a ausência de produções 

que tratem de alguma contribuição relevante da educação para a psicanálise, a noção de 

sobreposição da psicanálise à educação e a persistência em se falar prioritariamente da 

diferença, desconsiderando a proximidade entre tratar e educar. Desse modo, 

resolvemos levantar alguns questionamentos a esse respeito.   

O debate que esses questionamentos nos levaram a construir revelou-se 

interessante para, posteriormente, tratar da questão do parentesco entre tratar e educar. 

Sendo assim, dividiremos este pequeno capítulo em quatro partes, as quais são 

identificadas nos subtítulos que seguem abaixo. 

 

4.1 A ausência de reciprocidade 

 

Poderíamos pensar em termos da aplicação da educação à psicanálise, 

paralelamente à leitura de que a psicanálise se aplica à educação, que é a perspectiva 

freqüentemente encontrada.  

Nesse sentido, revela-se curioso o fato de não haver publicações em que a 

questão da reciprocidade seja trabalhada, o que Cifali (1982) também indica. Não 

obstante, o avanço na discussão por essa via tornou-se inviável justamente por esse 

mesmo motivo: não há referências sobre o assunto.  

Vejamos então, o que a aplicação da psicanálise pode nos ensinar a respeito. 

A aplicação da psicanálise à educação baseia-se, por um longo período, na 

crença ou suposição de que os conhecimentos da psicanálise podem servir ao educador, 

que, por ser aquele que se ocupa das crianças, estaria apto a cumprir uma função 

profilática. Isso porque na época, aos olhos da psicanálise, era essa a expectativa quanto 

ao papel do educador, e a relação psicanálise e educação definia-se pela contribuição da 

primeira para a segunda, resultando em ganhos para a criança e, assim, para a educação. 

Ou seja, o conhecimento acumulado pela teoria psicanalítica parecia ser interessante 
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para a educação. Ora, um olhar mais atento leva-nos também a outra leitura, fazendo 

pensar no sentido recíproco da aplicação de um saber a outro.  

A psicanálise conta com a contribuição dos conhecimentos do campo da 

educação para constituir-se como teoria. É também a partir dos efeitos da intervenção 

educativa que Freud formula o que se passa no psiquismo e propõe maneiras de aí 

intervir, seja na vida adulta ou no tempo da infância. Parece, portanto, interessante 

considerar que as formulações da teoria psicanalítica a respeito do infantil e da infância 

foram construídas graças, principalmente, à observação ou aos relatos de observadores – 

como, por exemplo, no caso Hans – sobre o que se passou no âmbito educativo. O que 

se pretende marcar é que para chegar à aplicação da psicanálise à educação é, no 

mínimo, interessante, pensar em termos de reciprocidade.  

Além disso, a educação é um saber mais antigo, que já havia se constituído na 

época em que a psicanálise surge. Em outras palavras, podemos pensar que a educação 

contribui com a psicanálise, ou seja, a educação serve como instrumento para a 

psicanálise – idéia sustentada no segundo capítulo. Considerar essa perspectiva permite 

ver a proximidade por outra via, caracterizando certo entendimento e abrindo a 

possibilidade para outro tipo de discussão. Ou seja, um debate que se baseie na 

transmissão da psicanálise à educação e, considerando a perspectiva da reciprocidade, a 

contribuição da educação à psicanálise.  

Voltolini aponta que não encontramos, nos textos de psicanalistas, referências a 

uma contribuição relevante de autores do campo da educação para o campo 

psicanalítico. ―[...] por acaso, não haveria nos autores que se dedicaram ao tema da 

educação, nada que possa interessar aos psicanalistas na elaboração de suas próprias 

questões, ou, antes, devemos supor que a razão deste desinteresse é de outra ordem?‖ 

(Voltolini, 2008, p. 327). 

Voltolini fala do baixo investimento ou desinteresse pela questão da educação no 

campo da psicanálise em termos da herança deixada por Freud. Lembremos o uso 

instrumental da educação, do caráter específico – como o próprio Freud escreveu na 

Conferência XXXIV (1933a) – de seu interesse pela educação. Voltolini (2008) discute o 

estatuto da educação para a psicanálise e atribui à confusão – dada a proximidade entre 

tratar e educar – a razão desse ‗desinteresse‘. 

Trazer um questionamento a respeito da ausência da reciprocidade é importante 

porque marca a relevância da discussão da questão também por esse viés. Em segundo 

lugar, porque implica considerar que o texto freudiano tem sido prioritariamente 
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interpretado de um modo que, ao desconsiderar a reciprocidade, faz com que 

persistamos em uma leitura viciada, quase dogmática, da questão, e isso tem 

conseqüências.  

Poderíamos falar ainda em compreensão equivocada do assunto, justamente 

porque contempla apenas uma das leituras possíveis do tema. É o que atestam as 

produções literárias que fazem a crítica ao texto freudiano apoiando-se apenas nessa 

interpretação. Parece-nos que esse entendimento tem como conseqüência a interpretação 

em termos de sobreposição da psicanálise à educação, quando o assunto é a aplicação da 

primeira à segunda.  

 

4.2 A noção de sobreposição  

 

A sobreposição é uma leitura que segue a mesma trilha da confusão. Trata-se de 

uma resposta a um tipo de convocação de Freud à educação que repetidamente aparece. 

Ou seja, é um entendimento que se baseia na repetição do laço que, em um momento, a 

psicanálise estabeleceu com a educação. E parece importante apontar isso, porque, à 

medida que interpretamos a repetição, podemos encontrar outras saídas para essa 

questão.  

A perspectiva da sobreposição atribui um lugar ‗menor‘ à educação, na relação 

com a psicanálise, e é no âmbito da aplicação, especialmente, que isso se faz notar. Ou 

poderíamos pensar que, desse ponto de vista, a psicanálise está num lugar 

‗engrandecido‘ na relação com a educação. A psicanálise teria, desse modo, algo a 

acrescentar à educação, que, por esse gesto, supostamente, estaria ‗mais bem‘ 

qualificada. Assim, seguindo esse raciocínio, poderíamos supor que se a educação 

cumpre um papel ‗menor‘, nada tem a contribuir, o que, por sua vez, justifica a ausência 

de trabalhos a respeito da reciprocidade. Eis um ponto que interessa apontar, uma vez 

que o motivo desse entendimento parece ser fruto do específico interesse de Freud pela 

educação. Constatamos aí a perpetuação na confusão.  

Lembremos Freud, quando afirma que a psicanálise e a educação são 

insubstituíveis, na medida em que isso evidencia a inviabilidade, a partir da distinção do 

tratar e educar, em termos de uma comparação de um campo melhor ou maior do que 

outro.    

Em nossa pesquisa, abordamos a mudança do laço entre tratar e educar, da fusão 

– que, em alguma medida, é responsável pela confusão – à distinção entre as práticas. 
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Também assinalamos que a postura de Freud com relação à aplicação é muito cuidadosa 

e crítica. Freud questiona a possibilidade da aplicação e discute como seria, mas ainda 

assim não é possível controlar as interpretações que tudo isso venha a ter.  

Com isso, não estamos questionando o fato de a psicanálise poder, de algum 

jeito, contribuir com a educação – assim como pode acontecer em qualquer campo. 

Aliás, a psicanálise nos ensina qual o lugar que ela pode ocupar na intersecção com a 

educação, assim como “[...] pode, sim, esclarecer-nos sobre aquilo que não devemos 

fazer no campo educativo‖ (Lajonquière, 1997, p. 122, grifo do autor). Em nossa 

pesquisa, questionamos o porquê de a relação com a educação se caracterizar como 

sobreposição, e, ainda, o motivo da ausência do movimento recíproco, atrelando essa 

questão à história do tratar e do educar.  

 

4.3 A mínima diferença 

 

Consideramos muito curioso o fato de haver um grande número de produções a 

respeito da psicanálise e da educação, ou melhor, sobre o tratar e o educar, discutindo a 

diferença em vez da proximidade. Nesse sentido, por exemplo, temos o livro de Millot, 

Freud antipedagogo (2001) que se tornou um clássico no assunto psicanálise e 

educação, pelo indubitável cuidadoso e rigoroso percurso que a autora faz, mas que 

curiosamente trata das diferenças e termina por concluir nesse ponto.  

Voltolini chama atenção para o fato e acrescenta que é ―[...] revelador que sua 

própria autora nunca mais tenha se dedicado ao assunto em publicações posteriores‖ 

(2008, p. 328). Estaria o assunto encerrado? Por que falar mais do que diferencia do que 

daquilo que aproxima?  

A questão pareceu-nos sintomática, e parece haver um silenciamento que a 

psicanálise deve enfrentar. É característica da psicanálise uma postura interpretativa. 

Afirmamos também, algumas vezes, sua postura investigativa, e é de acordo com esse 

princípio que devemos submetê-la à sua própria lógica. É próprio da psicanálise 

provocar questões a partir das quais o outro possa implicar-se, o que, por sua vez, 

possibilita novo olhar para os lugares ocupados; não fazer isso é deixar de lado seu 

compromisso ético. Nas palavras de Voltolini,  

 

O campo da Ética, diferentemente do da Ciência (que nada por acaso 
de tempos em tempos recorre à Ética para perguntar para onde deve 
ir), é aquele que implica que uma atividade deve primar por pensar 
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seus objetivos submetendo o percurso à lógica instalada por ele‖ 
(2006) 

 

De acordo com tal princípio, prosseguimos em nossa pesquisa e descobrimos 

que é em decorrência do laço simbiótico, estabelecido entre tratar e educar, e de uma 

interpretação do lugar dado à educação no laço que caracteriza esse momento, que são 

produzidos os textos que predominantemente versam sobre a diferença – conforme 

atestam especialmente as discussões a respeito da aplicação da psicanálise à educação. 

Esta pesquisa permite explicar também que é por esse mesmo motivo que é somente no 

âmbito da aplicação da psicanálise à educação que as produções sublinham as 

diferenças. Lembremos que Freud fala da arte, da filosofia, da literatura, da antropologia 

e, nesses casos, não parece haver um predomínio de interpretações que tratem da 

diferença entre os campos.  

Apoiado na leitura de Cifali (1982), Voltolini supõe que talvez isso se deva ―[...] 

à herança recebida de Freud, que sempre ressaltou com admiração o que tinha aprendido 

nas excursões que fez pela literatura, mitologia, etc., exceto na educação, terra em que 

ele entendia que a Psicanálise tinha a ensinar‖ (2008, p.327). 

O fato de Freud não dizer que tinha algo a ensinar a outros campos não significa 

que ele não tivesse algo a ensinar – não obstante, o artigo O interesse cientifico da 

psicanálise para as ciências não psicológicas (1913b) retrata sua preocupação e 

interesse pelo assunto, como já se observa em seu título. Isso ajuda a entender o lugar 

no qual a educação foi tomada no campo da psicanálise. Ou seja, trazer para o debate a 

questão da herança, conforme propõe Voltolini (2008), é seguir na mesma trilha que 

estamos propondo, quando falamos dos laços anteriores.   

Nesse sentido, é importante considerar com mais atenção as contingências das 

formulações freudianas. Interessa pensar então a que Freud estava tentando responder 

quando diz isso. Ou qual o estatuto da educação para a psicanálise quando Freud afirma 

que a psicanálise tem algo a lhe ensinar?  

Lembremos, mais uma vez, o uso instrumental do educar para definir o 

tratamento analítico no início das formulações freudianas, ou seja, a parcialidade ou a 

radical redução que Freud faz da educação, gesto através do qual acaba 

descaracterizando-a. Freud tem um interesse específico pela educação, não a estuda 

detidamente e, a nosso ver, é por esse motivo que a educação acaba sendo interpretada 

como um saber ‗menor‘, ou a psicanálise acaba ‗engrandecida‘ em relação ao educar. 
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Essa é a história do nascimento da psicanálise, marcado por uma relação muito 

específica com a educação.  

Ora, é enigmático o fato de haver um predomínio dessa interpretação – conforme 

atestam as produções que, não só naquela época, insistentemente tratam apenas da 

diferença. Devemos lembrar que o laço entre tratar e educar muda a partir do momento 

em que as práticas estão distintas, mas esse discernimento não garante que se caia no 

terreno da confusão. A partir daí, a psicanálise caracteriza sua intersecção com a 

educação de outra maneira. Parece-nos que é a proximidade entre tratar e educar que 

também leva a isso. 

Nesse sentido, Voltolini (2008) ajuda-nos a pensar nessa questão, ao destacar a 

questão da proximidade entre os campos considerando a sólida distinção existente entre 

psicanálise e educação. 

 

A proximidade e a diferença entre estes dois registros, ainda que 
Freud tivesse a posteriori, conseguido discernir o específico de cada 

posição, não cessa de não se escrever. Isso porque o fato de que ela 
tenha sido resolvida teoricamente não elimina a possibilidade de que o 
analista, durante seu trabalho, seja levado a escorregar para esta 
posição, dada sua proximidade. (Voltolini, 2008, p.327)  
 

 

Na discussão que desenvolve sobre o assunto, o autor fala em mínima diferença 

entre o psicanalisar e o educar – duas posições discursivas que tomamos para pensar o 

tratar e o educar. Tomando as formulações de Lacan a respeito da teoria dos discursos, 

Voltolini destaca a proximidade entre essas duas posições discursivas, sustentando que 

é apenas um quarto de giro
10

 o que as separa, ou seja, estão muito próximas.  

                                                           
10

 Lacan propõe um esquema que gira, na direção do relógio, e a cada quarto de giro temos um discurso. 

Lacan trata dos quatro discursos no Seminário 17, O avesso da psicanálise (1969-1970). O discurso 

analítico, por exemplo, tem na posição de agente – canto superior esquerdo - o ‗a‘, ou seja,  
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Nesse mesmo texto, o autor também fala que a persistência em reafirmar a 

diferença atesta o engodo imaginário no qual facilmente se cai quando se confundem 

tais posições, no nosso caso, o tratar e o educar, dada sua proximidade. O risco de o 

tratar e o educar serem descaracterizados, em decorrência da confusão, gera uma tensão. 

A tensão, típica da mínima diferença, diz-nos Voltolini lembrando Freud, gera a guerra. 

Desse modo, poderíamos cogitar que em resposta ao perigo de ser descaracterizada, a 

psicanálise acaba sublinhando insistentemente sua diferença. Nesse sentido, parece que 

caracterizamos aquilo que, no início de nossa pesquisa, indicamos como tom de embate 

nos textos. Ou seja, através da insistência em tratar a diferença em detrimento da 

proximidade, parece que se marca a especificidade de um campo em sua relação, contra 

o outro, e não com o outro.   

Assim, parece evidente que se debruçar sobre a relação tratar e educar pelo viés 

da proximidade ajuda a encontrar novas saídas para a confusão que constatamos e que 

revela a repetição da qual muitos se queixam. Também é pelo viés da proximidade que 

chegamos a um denominador comum para o tratar e o educar – o impossível. O que nos 

levou a formular a idéia do parentesco.  

 

4.4 O parentesco 

 

Em um dos textos em que discute a relação psicanálise e educação, Voltolini 

(2006) propõe pensar um laço possível para a psicanálise e educação. Sua proposta parte 

do impossível, denominador comum entre essas atividades, conforme marcou Freud. 

Essa sugestão nos interessa porque, de um lado, é um laço que se define pela 

proximidade e, de outro, leva em conta a discussão que fizemos aqui. O autor propõe 

pensar ―[...] o laço pela miséria partilhada, ao invés da riqueza, ‗que o campo ‗rico‘ 

traria ao ‗primo-pobre [...]‖ (Voltolini, 2006) – interpretação que a perspectiva da 

sobreposição ilustra em nossa pesquisa.  

Aqui, o impossível, caracterizado como miséria comum ao tratar e ao educar, é 

pensado em termos de um mal-estar estrutural, por isso inevitável, e não apenas fruto de 

contingências de determinado momento. Isso por sua vez não significa pensar em 

termos de tarefas inexeqüíveis. Ao contrário, ressaltamos a perspectiva de criação, de 

invenção, que a impossibilidade requer frente à inadequação inerente à condição de 

sermos sujeitos desejantes, ou, em outras palavras, submissos ao inconsciente.  
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Analistas e educadores ao lado de governantes partilham da 
impossível tarefa de "tentar interferir no destino" de alguém. 
Impossível porque sempre inadequada face ao "desejável", impossível 
porque interminável, teremos sempre que reinventar um caminho com 
o próximo. (Voltolini, 2006) 
 

 

Consideramos o limite, que a impossibilidade implica, uma oportunidade de 

criação. O que é bastante diferente de pensar o limite como impotência, que é em si 

mesma paralizante, e faz calar. Nesse sentido, a psicanálise não deve silenciar, mas ao 

ver-se impelida a silenciar (o que é inevitável) diante do não-saber, deve indagar-se a 

respeito do que causa essa paralisia. Nesse sentido, é preciso lembrar que é próprio da 

psicanálise estar aberta a um constante questionamento, é isso que implica também o 

trabalho clínico, e por isso se diz que a teoria deve estar a serviço da clínica, e não o 

contrário.  

Desse modo, a postura investigativa que chamamos de própria à psicanálise 

pode ser definida como sua especificidade. E é referido a essa especificidade que 

Voltolini propõe um laço entre psicanálise e educação.  

 

A tarefa de inventar face ao impossível precisa ser contínua, é avessa 
a modelos ideais, e talvez seja este um bom campo onde a Psicanálise, 
dada a forma que pode ler o específico da Educação a partir do que 
construiu como especificidade para si mesma, pode ter algo a fazer 
pela ou "com" a Educação (Voltolini, 2006) 
 

 

Se analogamente tomarmos dessa leitura do laço entre psicanálise e educação a 

perspectiva do ‗com‘ para o tratar e o educar, poderíamos apontar a educação 

terapêutica como uma proposta derivada do laço que se faz considerando a proximidade 

entre essas duas posições discursivas; proximidade que não é pautada na confusão, mas 

que se constitui a partir da distinção entre tratar e educar.  

Nesse sentido, da psicanálise ‗com‘ outros campos, há um artigo em que Freud 

faz uma indicação interessante. A propósito do ensino da psicanálise nas universidades, 

ele indica uma participação da psicanálise em terras estrangeiras – no caso a medicina –, 

considerando sua especificidade e a de outros campos. ―[...] para os objetivos que temos 

em vista, será suficiente que ele [no caso, o estudante de medicina] aprenda algo sobre 

psicanálise e que aprenda algo a partir da psicanálise‖ (Freud, 1919, p.189, grifo do 

autor). 
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Concluímos então este capítulo com essa formulação que sucintamente expressa 

maneiras diferentes e possíveis de a psicanálise se fazer presente em outros campos. 

Nessa afirmação, Freud define modos de intersecção da psicanálise com outras áreas do 

conhecimento, usando os termos ‗sobre‘ e ‗a partir da‘ psicanálise, e isso muito nos 

interessa, já que esta pesquisa procurou tratar dessas questões, especialmente no que diz 

respeito ao campo da educação. Ou seja, o estudo da psicanálise oferece-nos 

conhecimentos sobre a teoria e a clínica, e também o que é possível fazer a partir deles, 

para além do tratamento analítico – indicando apropriações e usos da psicanálise para 

fins diversos em terras estrangeiras, mas sempre atentando para o perigo de nessas 

incursões descaracterizá-la, quando alguns elementos são tomados apenas para atender 

‗simpatias pessoais‘ (Freud, 1933); da mesma maneira, vale salientar, é preciso estar 

atento para o risco e as conseqüências de uma descaracterização de outros campos 

quando tomados pela psicanálise, conforme discussão proposta nessa pesquisa. Nesse 

sentido, Freud sugere caminhos, não se propõe a descrever os procedimentos que devam 

ser seguidos, tal como faz a ciência, que traça caminhos que devem ser seguidos de 

modo a confirmar a eficácia do método e a obter o resultado esperado, o que o faria sair 

do que é próprio à psicanálise.  
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Capítulo 5 - Considerações finais 

 

Partimos do pressuposto de que há uma confusão entre tratar e educar, 

constatada por meio das publicações a respeito do assunto e também pelas queixas 

daqueles que se ocupam do tratamento e da educação. Dessa forma, propusemos que 

partir do estudo na obra freudiana, pelo viés da proximidade entre tratar e educar, cuja 

existência e discussão a respeito é pouco considerada, seria uma forma interessante de 

talvez desfazer a confusão mencionada.  

Consideramos que tratar e educar são próximos de alguma maneira, e que essa 

proximidade é diferentemente qualificada ao longo da obra freudiana. Nesse sentido, a 

escolha pela questão da proximidade pareceu-nos interessante e intrigante, já que as 

produções que tratam das diferenças são em número, proporcionalmente, muito maior. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, caracterizamos essa proximidade em termos de 

tipos de laços.  

Em nossa pesquisa, foi possível acompanhar que há uma mudança de laço 

decorrente do próprio desdobramento dos estudos de Freud, e que essa mudança não 

acontece como um fato isolado. Temos, assim, um primeiro laço, definido como 

simbiótico, entre tratar e educar, e um segundo, construído a partir da distinção entre as 

práticas.  

Nesse sentido, pudemos verificar, em várias ocasiões, certa lassidão do laço 

simbiótico, e o enfoque não foi dado ao término de uma determinada aliança, mas aos 

indicadores que demonstraram que se trata da construção de outro tipo de relação, na 

medida em que o tratar se edifica. Nosso trabalho foi o de acompanhar e discutir, por 

meio de alguns recortes, como essa mudança paulatinamente acontece, e também de 

pensar nas conseqüências desse processo.  

Falar em mudança implica considerar uma leitura pelo viés genealógico, ao 

contrário de uma perspectiva evolucionista ou de superação. Nesse sentido, devemos 

lembrar que Freud menciona em vários de seus artigos o caráter inconclusivo de seus 

escritos, como, por exemplo, na Conferência XXVIII. 

 

Assumi o compromisso de dar-lhes uma descrição do assunto que 
ainda está incompleto e em processo de evolução; e meu resumo 
condensado veio a mostrar-se incompleto. Em alguns pontos, 
apresentei o material sobre o qual tirar uma conclusão, e depois eu 
mesmo não cheguei à conclusão. Não poderia, contudo, pretender 
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torná-los peritos; apenas procurei dar-lhes estímulo e esclarecimento. 
(Freud, 1916-1917, p. 463)  
 

Em nossa pesquisa, constatamos que a abordagem freudiana é muito rigorosa 

quanto ao seu caráter inconclusivo e interrogativo, a começar pelos títulos de seus 

artigos. Entre eles temos: Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise 

(1912b), Observações sobre o amor transferencial (1915c), Algumas reflexões sobre a 

psicologia escolar (1914b), entre outros. Vale destacar os termos que Freud utiliza: 

‗recomendações‘, ‗observações‘ e ‗reflexões‘. 

Com isso, o que se quer dizer é que Freud aponta não só para a possibilidade e a 

expectativa de que o avanço nos estudos a respeito da psicanálise gere reformulações 

teóricas e clínicas, mas também assume uma postura propriamente investigativa, que é 

característica da psicanálise. A psicanálise trabalha com o equívoco (não o evita), é 

mais interpretativa. Isso significa dizer que, na intersecção com outros campos, ela não 

se propõe a construir um discurso, ou um tratado, ao contrário, seu propósito é 

desconstruir, questionar e subverter o instituído. Assim, é de acordo com essa postura 

investigativa que procedemos. Não buscamos conclusões, mas questionamos alguns 

pontos que nos pareciam inconsistentes no texto freudiano.  

 

Nesta pesquisa, recortamos, de alguns artigos de Freud, elementos ou operadores 

de leitura – destacados em termos de subtítulos em cada um dos capítulos – que 

pudessem servir para caracterizar a proximidade entre tratar e educar e discutir o laço 

que se estabelecia. Como dissemos, definimos um laço inicial, simbiótico, assim 

designado pela descoberta de que a relação do tratar com o educar caracterizou-se pela 

complementaridade. O tratar tomava o educar numa relação de sinonímia. Vale dizer 

que o inverso não é verdadeiro, porque o educar é mais antigo que o tratar e sua 

especificidade está dada antes mesmo do advento da psicanálise. A proposta foi então 

olhar para isso mais de perto, e debater as conseqüências do que se foi constatando.  

Tomamos alguns textos em que Freud fala sobre a concepção do tratamento 

analítico no início de suas formulações, e chamou-nos a atenção o fato de Freud se 

apoiar no educar para definir o tratar. Esse apoio pareceu-nos indicativo de que, nesse 

movimento, Freud revela mais do que incipiência, dado o momento de construção da 

própria teoria psicanalítica, para definir o tratamento e, assim, construir uma diferença. 

Nesse momento Freud define um tipo de relação da psicanálise com a educação.   
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Dizíamos que Freud se apóia no educar para definir o tratar, atribuindo ao 

educar um caráter instrumental. E é em termos do fim profilático, tão importante 

durante um período no tratamento analítico, que o tratar faz laço com o educar.   

Se, num determinado período, o tratar tem como objetivo a profilaxia, o educar, 

como atributo do tratar, acaba tendo o mesmo fim. Nesse gesto, o educar acaba 

descaracterizado, o que implica um comprometimento entre tratar e educar, cujos 

efeitos serão vistos para sempre. Afirmar isso significa considerar que haverá traços 

desse tipo de aliança estabelecida em determinado momento, e que não se trata de 

qualificá-la como boa ou ruim, mas de dar-lhe a devida importância. Entenda-se por 

essa colocação que é preciso levar tal condição em conta numa discussão que se ocupe 

do tratar e do educar e não pretenda ser superficial. Dessa forma, marcamos que a 

relação entre tratar e educar pode ser pensada em termos de proximidade, inicialmente 

caracterizada por uma indistinção conceitual clara. 

   

No segundo capítulo, indagamo-nos a respeito da possibilidade de o tratar ser 

definido como uma reeducação. Observamos que a relação simbiótica fica caracterizada 

em termos do uso de expressões próprias ao educar – pelo menos em algumas das 

interpretações que educar possa ter – para definir o tratamento analítico.  

Freud fala em correção e eliminação quando descreve o tratamento. Freud 

também escreve que no trabalho de tornar o inconsciente consciente, que é como ele 

descreve então o tratamento analítico, o analista realiza um trabalho educativo. Ou, 

ainda, aparece a idéia do tratamento analítico como um aperfeiçoamento educativo. 

Nesse sentido, o tratamento fica assimilado a uma perspectiva de adequação, a qual, ao 

ser empregada, caracteriza para nós, uma vez mais, o uso de uma das acepções dadas à 

educação para definir o tratamento. No trabalho, isso ficou retratado a partir da menção 

da concepção de educação trazida por outros autores.  

Prosseguindo na mesma trilha, Freud define ainda o tratamento analítico como 

uma pós-educação, caracterizando-o como uma intervenção do campo educativo. A 

acepção dada por Freud ao tratamento analítico como uma pós-educação foi um 

disparador para discutir não só a relação simbiótica, mas também para acompanhar uma 

mudança em termos do sentido conferido ao tratamento analítico.  

Num primeiro momento, o do laço simbiótico, acompanhamos que a expressão 

pós-educação é usada para definir o tratamento como uma tarefa educativa. No segundo, 
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quando as práticas estão distintas, o tratamento é definido por essa expressão, mas o 

sentido é outro, já não é mais da ordem ou do campo educativo.   

Em seguida, abordamos, mais detidamente, a questão da profilaxia. Freud chega 

a dizer que a educação planeja a prevenção das neuroses. Aí, podemos conferir outra 

vez, bem claramente, que o educar é utilizado como instrumento do tratamento, o que 

acaba demonstrando a proximidade com o tratar com base no fim comum, o profilático.  

Em determinado momento, a educação cumpre um papel benéfico e de acordo 

com o esperado do ponto de vista do social e do indivíduo, mas essa compreensão não 

perdura. Logo, Freud começa a questionar os limites da empreitada educativa. Isso se 

expressa, especialmente, através das críticas ao papel excessivamente repressor da 

educação e, também, mas em menor grau – ao menos na época dessa discussão –, em 

termos do alcance profilático da educação. Aqui vemos a educação mudar de papel: se 

num momento ela previne a neurose; em outro, ela é sua causa.   

O questionamento a respeito do alcance e, conseqüentemente, do interesse pela 

educação se dá a partir de outro questionamento, a saber, do tratamento. Freud percebe 

que é impossível a harmonia dos instintos sexuais com o social, e encontra na 

sublimação uma saída, a qual é viabilizada pela educação. A educação sublimante é 

uma expressão que descreve essa passagem e foi cunhada a partir dessa argumentação.  

Assim, à educação é conferido um outro lugar; o lugar de geradora de neurose, e 

passa a ser o meio através do qual o sujeito pode encontrar uma solução para o conflito 

psíquico. Essa mudança foi apontada como uma ocasião em que aparece certa frouxidão 

no laço simbiótico entre tratar e educar.  

Partimos, então, para a pergunta sobre a possibilidade de um outro tipo de laço e 

constatamos, pela pesquisa, que o encontro passa a acontecer a partir das fronteiras 

definidas do tratar e do educar, o que é discutido no terceiro capítulo. Interessa dizer 

que as expressões ‗educação sublimante‘ e ‗pós-educação‘ caracterizam momentos de 

virada em termos da reformulação teórica da psicanálise e, nesta pesquisa, servem 

também como operadores de leitura para abordar uma mudança no laço entre tratar e 

educar.  

Ainda no segundo capítulo, abordamos, pelo relato do caso Hans, a educação 

psicanaliticamente orientada, e constatamos a inviabilidade da junção numa só pessoa – 

no caso, o pai de Hans – das figuras de educador e médico. Essa experiência serve a 

Freud para, posteriormente, repensar o tipo de trânsito do conhecimento teórico e 

clínico da psicanálise em outros campos do conhecimento.  
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No terceiro capítulo, a partir das evidências de que já não se tratava mais apenas 

de um laço simbiótico, recuperamos alguns operadores que foram destacados no 

capítulo anterior para a discussão da construção de outro tipo de laço. Aqui 

argumentamos que a definição do tratamento analítico como pós-educação se expressa 

em termos da especificidade mais bem estruturada do tratar. Ou seja, o prefixo ‗pós‘ 

marca não mais que o tratar se define por uma intervenção do campo educativo, mas 

simplesmente descreve sua ocorrência posteriormente à consumação de uma 

intervenção educativa. Nesse sentido, o tratamento analítico comparece num segundo 

momento para ‗desfazer os resultados indesejados‘. 

A partir disso, constatamos o abandono da perspectiva de que o tratamento 

analítico seria uma reeducação. Nessa discussão, à educação fica reservada – mas não 

exclusivamente – a intervenção no período da infância, e seu valor reside especialmente 

no papel profilático; quanto ao tratamento – ao ser concebido como do infantil –, Freud 

defende-o tanto para a criança como para o adulto.  

A partir da discussão em torno da pós-educação, Freud vai se questionando a 

respeito daqueles que se ocupam das práticas educativa e terapêutica. Freud anuncia 

uma parceria entre tratar e educar, expressa então em termos do uso do conhecimento 

teórico da psicanálise no campo da educação, ou seja, como um meio para auxiliar o 

educador no exercício de sua atividade.  

Em seguida, abordamos a questão da aplicação da psicanálise a outros campos 

de conhecimento, detendo-nos no tema da educação. Discutimos, então, uma série de 

desdobramentos das formulações freudianas em termos do laço entre tratar e educar, 

destacando a postura investigativa e propriamente psicanalítica no modo como Freud 

procede em seus estudos. 

A discussão em torno da aplicação surge a partir da perspectiva profilática. A 

idéia comumente veiculada da psicanálise aplicada à educação consiste na contribuição 

dos conhecimentos formulados no interior da teoria psicanalítica para a educação ou, 

mais diretamente, para os educadores. Quando Freud discute a questão da aplicação, 

questiona a possibilidade de a psicanálise ser usada para fins educativos. Nesse sentido, 

as experiências do pastor Pfister e, mais tarde, de Aichhorn ganham destaque nesse 

debate.  

Um dos destinos que Freud propõe, na discussão a partir do interesse no trabalho 

de Pfister, é que o educador conheça a técnica psicanalítica para intervir 
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profilaticamente, caracterizando esse movimento como uma situação analítica. Ao falar 

em situação analítica, Freud nos faz supor que está em jogo uma diferença em relação à 

situação educativa, ou seja, destaca-se a especificidade do tratar e a do educar. Essa 

proposta se sustenta em pensar a proximidade na esteira da anterioridade da intervenção 

educativa em relação à terapêutica, o que, por sua vez, nos conduziu a pensar em termos 

de um caráter preventivo para a educação, paralelamente a um outro, remediador, para o 

tratamento.   

O debate da aplicação estende-se para a questão do exercício da psicanálise por 

profissionais não-médicos. Ao considerar que o estudo e a formação em psicanálise 

podem tornar um não-médico analista, Freud descarta de vez a perspectiva de que a 

proximidade do tratar e do educar aconteça pela união numa só figura do analista e do 

educador, idéia que foi aventada a partir do caso Hans.  

O tratar em psicanálise – nesse momento das formulações freudianas – já parece 

se basear em condições bastante específicas; da mesma maneira, vemos que ao educar 

vai sendo atribuído um outro lugar, ou seja, vai se configurando uma ampliação da 

psicanálise e do uso dos conhecimentos construídos em seu interior.  

Freud fala em uso dos conhecimentos da técnica psicanalítica quando sugere a 

formação psicanalítica, e em uso dos conhecimentos teóricos quando propõe que os 

educadores os tomem para melhor exercerem a tarefa educativa, o que, em nossa 

pesquisa, foi sugerido como sendo o que leva o autor a propor a expressão ‗educador 

analítico‘. Desse modo, observamos que o fim da psicanálise não se limita ao fim 

profilático ou ao tratamento analítico. A proximidade se caracteriza nesse contexto pela 

colaboração entre o analista e o educador, a partir de então considerados responsáveis, 

respectivamente, pelo tratamento e pela educação. 

Além desses destinos dados à discussão da psicanálise aplicada, há um outro, a 

análise do educador. Ao sugerir isso, o objetivo preconizado por Freud ainda é a 

profilaxia da criança. Entretanto, o que essa proposição traz de original é o importante 

lugar que dá ao inconsciente. Com isso, a dimensão do imprevisível e do incontrolável 

podem – ao entrar em cena na discussão pela realocação da importância do inconsciente 

– ser consideradas na transmissão que ocorre no ato educativo.  

Em nosso texto, a introdução do inconsciente nos conduz à questão dos limites e 

do impossível, à qual demos destaque num subtítulo, para tratar da atribuição à 

psicanálise da expressão ‗profissão impossível‘. Tal formulação acontece em 

decorrência da constatação do limite do alcance clínico e teórico da psicanálise, dada a 
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natureza irreconciliável das forças em ação no psiquismo. Ou seja, nossa submissão ao 

inconsciente, àquilo que foge ao nosso domínio, e que é condição inerente ao ser 

humano, faz Freud considerar o limite no alcance dos resultados desejados e, assim, o 

impossível no tratamento.  

Aproximamo-nos, assim, da experiência de Aichhorn. No prefácio à obra de 

Aichhorn, Freud alinha junto ao governar e ao educar, a partir da proposição kantiana da 

‗sociabilidade insociável‘ do homem
11

, a definição de profissão impossível para a 

psicanálise. Nesse gesto, vemos a proximidade entre tratar e educar marcadas pelo 

impossível.  

Nesse mesmo texto, Freud também fala em alguns ensinamentos que obteve a 

partir do contato com o trabalho de Aichhorn, entre os quais interessa destacar o que diz 

textualmente sobre a impossibilidade de substituição do tratar pelo educar, o que, por 

sua vez, nos leva a pensar analogamente em termos da não substituição das figuras do 

educador e do analista. A proximidade, aqui, caracteriza-se pelo auxílio que a 

psicanálise pode dar à educação. 

Pautada nessa idéia de auxílio, ou melhor, do modo como a psicanálise pode se 

fazer presente na interlocução com a educação e também com outros campos, nossa 

pesquisa prosseguiu. Destacamos assim duas expressões, a educação psicanaliticamente 

esclarecida e a educação psicanalítica, para pensar a proximidade dos campos do tratar e 

do educar. A primeira expressa – conforme nossa interpretação – a presença da 

psicanálise no terreno da educação em termos do constante questionamento de sua 

práxis.  Já a ‗educação psicanalítica‘, expressão utilizada por Freud, diz respeito ao que 

chamamos de contribuição do conhecimento construído pela teoria psicanalítica para a 

educação e, por conseguinte, para o educador.  

Freud afirma que a psicanálise não deve assumir objetivos da educação, 

tampouco abandonar a responsabilidade de versar sobre assunto tão importante na vida 

humana, justamente por seu compromisso ético. O que significa dizer que a psicanálise 

faz uma interpretação, no sentido de propor um questionamento e uma discussão a 

respeito de um assunto de um outro campo, caracterizando uma possibilidade de 

interlocução, o que está no extremo oposto daquele cuja leitura se pauta pela 

sobreposição da psicanálise, especialmente discutida a propósito da aplicação. Da 

                                                           
11

 Freud refere-se a um pequeno escrito de Kant, de 1784, de título Idéia de uma História Universal de 

um ponto de vista cosmopolita, articulado em torno de nove proposições. A proposição mencionada é a de 

número 4. 
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mesma maneira, o analista trabalha. Não cabe a ele tomar decisões pelo paciente ou 

indicar-lhe o caminho por onde deve prosseguir.  

Um outro ponto abordado no terceiro capítulo é a análise de crianças, o que 

Freud recomenda a partir da constatação dos benefícios de seu resultado. Apontamos 

que em um dado momento da obra, ao abordar a análise de crianças, Freud sequer fala 

em profilaxia. E é importante dizer isso porque sabemos que, por um longo período, 

quando Freud trata das intervenções no período da infância, é de olho na educação 

como perspectiva profilática que o autor está.  

A propósito dessa discussão, recuperamos que a perspectiva profilática começa a 

ser questionada – em termos do seu alcance no tratamento analítico – quando Freud 

constata a inevitável condição conflitiva do psiquismo, cuja notoriedade se deu 

especialmente a partir da reviravolta na teoria das pulsões, e a impossibilidade de 

conciliação do homem consigo mesmo e com o meio. Disso resulta o desinteresse de 

Freud pela educação profilática, em decorrência do entendimento de que a cultura não é 

a geradora de conflito, ao contrário, o conflito ali se expressa, é seu palco. Isso porque a 

cultura é um produto do ser humano cuja natureza psíquica é conflitiva. Ou seja, a 

neurose existe ou pode ser entendida como uma das saídas do homem para sua natureza 

conflitiva. Assim, a interlocução da psicanálise com a educação pode ocorrer de outra 

maneira, conforme propusemos na discussão a propósito da aplicação. 

Encerrando o terceiro capítulo, tratamos da questão da influência do analista e 

do educador a partir da noção de transferência. Segundo Freud, a transferência é 

descoberta pela psicanálise, ‗é um fenômeno universal‘, presente em qualquer relação 

entre humanos. Disso resulta pensar a proximidade entre tratar e educar em termos de 

um meio de ação comum e – conforme discussão feita também a partir da sugestão no 

segundo capítulo – a especificidade em termos do manejo ou o destino dado ao que, 

transferencialmente, se estabelece.  Concluímos esse capítulo com um ensinamento a 

partir do conceito de transferência, que nos pareceu sintetizar as idéias discutidas ao 

longo do texto. 

 

No quarto capítulo, sob o título laços desfeitos e laços refeitos, retomamos a 

questão que nos inquietava no início desta pesquisa – a saber, a existência de um grande 

número de produções que enfatizam a diferença entre tratar e educar em detrimento da 

proximidade – e a ela acrescentamos outras duas, que nos pareciam igualmente 

intrigantes e que surgiram a partir da discussão sobre a aplicação: a ausência ou o 
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desinteresse por textos que se dediquem a debater a reciprocidade na questão da 

aplicação da psicanálise à educação, e a freqüente e notória interpretação de que a 

relação psicanálise e educação se caracteriza pela sobreposição da primeira à segunda.  

Discutimos essas questões atrelando-as aos laços estabelecidos entre tratar e 

educar dada sua proximidade e entendemos que esses fatos são algumas das 

conseqüências decorrentes do laço inicial entre tratar e educar, o qual se define pela 

confusão.  

Em nossa pesquisa afirmamos que, de um lado, a proximidade é, às vezes, o 

motivo da confusão – já que tal confusão acontece mesmo após tratar e educar estarem 

distintos e de aqueles que se põem no exercício dessas posições terem essa distinção 

solidamente construída; de outro, que há circunstâncias em que a persistência na 

interpretação característica do laço fusional é o que alimenta a confusão. Nesse sentido, 

apontamos que esse é apenas um dos entendimentos possíveis para a intersecção entre 

os dois campos.  

Consideramos também que é em decorrência da referida insistência em uma 

compreensão do laço simbiótico que surge a noção de sobreposição, pela interpretação 

de que a educação tem um papel ou, ainda, um valor menor quando se trata da relação 

entre psicanálise e educação e é isso que, por sua vez, pode justificar a falta de estudos 

relevantes tratando da contribuição da educação para a psicanálise, o que chamamos de 

discussão sobre a reciprocidade. Nesse sentido, nosso trabalho deixará em aberto a 

perspectiva de exercitar a reciprocidade da aplicação da educação à psicanálise, 

considerando a proximidade que existe entre tratar e educar.  

O debate aqui promovido suscitou uma outra questão, qual seja, se não seria 

possível pensar que é a perspectiva de abordagem do tratar e do educar que gera tais 

confusões. Nesse momento, cabe dizer apenas que tal questão pode vir a nortear futuras 

pesquisas. 

Ao abordar a confusão, dissemos que o período de fusão entre tratar e educar se  

define pela tomada do educar pelo tratar em termos de um fim instrumental. Nesse 

movimento, pelo caráter parcial em que é tomado, o educar acaba descaracterizado – o 

que em nossa pesquisa foi também considerada a razão de tantas produções que, 

enfatizando a diferença, deixam de lado ou abandonam a proximidade entre tratar e 

educar.  

Afirmamos que Freud não se propõe a estudar detidamente a educação ou a fazer 

um tratado sobre ela. É preciso levar isso em consideração para não criticarmos Freud 
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por algo que ele não se propôs a fazer. Em Algumas reflexões sobre a psicologia do 

escolar (1914b), Freud se debruça sobre a questão da influência dos educadores na 

formação do indivíduo, mas seu foco é a questão psíquica na constituição subjetiva, não 

na cognitiva. ―Como psicanalista, estou destinado a me interessar mais pelos processos 

emocionais que pelos intelectuais, mais pela vida mental inconsciente que pela  

consciente‖ (Freud, 1914b, p. 248).  

Aqui, Freud indica o lugar que a educação ocupa em seus estudos. Seu interesse 

é bastante específico e o presente texto pretende demonstrar isso, assim como as 

mudanças que ocorreram em decorrência dos impasses que o autor foi encontrando em 

seu percurso. Nesse movimento, Freud constrói e faz ver a especificidade da psicanálise 

nas viagens que realiza ao campo da educação. Lembremos que Freud faz várias 

incursões em terras estrangeiras, visto seu interesse em expandir a psicanálise. Nesse 

sentido, poderíamos pensar que a psicanálise se dirige a outros campos em busca de 

conhecimentos que lhe ensinem algo sobre o psiquismo.  

Pois bem, seguir este percurso levou-nos a marcar a proximidade entre tratar e 

educar pelo impossível de alcançar tanto numa posição quanto em outra, o que pode ser 

entendido também como um traço de filiação ou de parentesco entre tratar e educar.  

Dessa maneira, demos ênfase à perspectiva criativa e produtiva que o limite 

introduz e apontamos para um laço que aproxima tratar e educar em uma relação da 

psicanálise ‗com‘ a educação, tendo em vista que há várias maneiras de conceber a 

psicanálise e, da mesma maneira, a educação.  

Podemos dizer ainda que o histórico do tratar e do educar, conforme propusemos 

em nossa pesquisa, define que a proximidade surge a partir de uma espécie de fusão, 

que, posteriormente, é caracterizada pela especificidade constituída em decorrência 

desse laço inicial. Discutimos vários pontos que no texto freudiano nos pareceram 

interessantes para sustentar nossa argumentação de que a proximidade entre tratar e 

educar seria um viés profícuo para desfazer a confusão, de modo a promover um debate 

e não um embate.  

Para concluir, recorremos ao texto A questão de uma Weltanschauung (1933b), 

em que Freud traz um outro importante ensinamento. Para entendê-lo, importa 

acompanhar seu texto.   

 

Em minha opinião, a Weltanschauung é uma construção intelectual 
que soluciona todos os problemas de nossa existência, uniformemente, 
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com base em uma hipótese superior dominante, a qual, por 
conseguinte, não deixa nenhuma pergunta sem resposta e na qual tudo 
o que nos interessa encontra seu lugar fixo. Facilmente se 
compreenderá que a posse de uma Weltanschauung desse tipo situa-se 
entre os desejos ideais dos seres humanos. (Freud, 1933b, p. 155) 
 

 

A partir desse conceito podemos pensar sobre as possibilidades e limitações da 

psicanálise, bem como sobre as expectativas depositadas na pessoa de Freud – 

lembrando o que ele escreve. ―Dois temas ocupam essas páginas: a história da minha 

vida e a história da psicanálise. Elas se acham intimamente entrelaçadas. Esse Estudo 

Autobiográfico mostra como a psicanálise veio a ser todo o conteúdo de minha vida 

[...]‖ (Freud, 1925a, p.75) 

Nesse sentido, devemos ser cautelosos ao atribuir a ‗não solução dos problemas‘, 

à impotência de Freud ou à inevitável constatação do limite frente ao impossível. Vale 

salientar que, ao longo da obra freudiana, constatamos a importância e o cuidado com 

que a questão é discutida. Isso parece muito interessante quando pensamos no princípio 

e na ética da psicanálise, ou seja, no lugar a partir do qual ela poderia dizer algo.  

 

Senhoras e senhores: permitam-me que, para concluir, eu resuma o 
que tinha a dizer sobre a relação da psicanálise com a questão de uma 
Weltanschauung. Em minha opinião, a psicanálise é incapaz de criar 
uma Weltanschauung por si mesma. A psicanálise não precisa de uma 
Weltanschauung. (Freud, 1933b, p. 177) 
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