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RESUMO 

 

Introdução: O conceito de sublimação é elaborado por Freud em relação à teoria das pulsões 

sexuais, buscando explicar como realizações humanas, aparentemente desvinculadas da 

sexualidade, encontram sua fonte e seu impulso na energia das pulsões sexuais. Além disso, 

entende-se que a pulsão tem por destino a satisfação, o que implica dizer que a sublimação 

possui a característica de mudança do objeto, onde este obtém a satisfação não sexual para um 

objeto de valorização social. Objetivos: Este trabalho teve como objetivo geral pesquisar na 

obra freudiana, o papel da cultura na constituição psíquica do sujeito, e como objetivos 

específicos, entender como o conceito de sublimação trabalhado por Freud em sua obra, 

explica a capacidade da pulsão sexual substituir um objeto sexual por outro objeto não sexual, 

além de buscar compreender a música como uma realização cultural que pode contribuir na 

constituição da singularidade do sujeito. Materiais e Métodos: Utilizou-se de uma revisão 

sistemática de literatura, que visa responder à pergunta norteadora do trabalho: "Como pensar 

o lugar da criação cultural na constituição do sujeito utilizando-se do conceito de sublimação, 

em outros termos, através de quais construções teóricas Freud elabora essa articulação?”, por 

meio de obras Freudianas bem como de seus comentadores e a utilização de dicionários de 

psicanálise. Ao termo sublimação não foi dedicada uma obra específica, mas sim disperso em 

suas obras literárias. Resultados: Pôde ser observado que a música, como expressão artística 

e cultural, possibilita ao indivíduo uma maneira, de ajudá-lo no processo de constituição da 

sua singularidade, assim como as demais formas de expressões culturais, sejam elas literárias 

ou científicas. A sublimação, sendo então, um dos destinos da pulsão, é o caminho pelo qual a 

pulsão converte essa energia sexual em uma energia criadora que traz para o ser humano, uma 

valorização social e pode proporcionar prazer para o sujeito. Considerações Finais: Acredita-

se na importância da criação artística, não apenas como produção cultural, mas também como 

recurso interno que viabiliza a constituição da singularidade do sujeito, o que vai muito além 

da satisfação e do reconhecimento social. Dada a complexidade do tema isto nos remete a 

uma importância de estudos mais aprofundados.  

 

Palavras-chave: Sublimação. Cultura. Psicanálise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo pesquisar a compreensão psicanalítica referente à 

criação artística. Mais especificamente, o tema surge da busca por articular o interesse pessoal 

pela música e a teoria psicanalítica. Procura-se responder às indagações sobre a importância 

das realizações culturais (artísticas, intelectuais, literárias e científicas) na constituição da 

singularidade do sujeito (FREUD, 1905). 

Tal articulação é realizada na obra freudiana através do conceito de sublimação. É 

através desse conceito que Freud teoriza sobre o lugar do processo criativo na constituição do 

sujeito. O conceito de sublimação procura explicar as criações humanas (artísticas, 

intelectuais e científicas) teorizando que, embora aparentemente não apresentem relação com 

a vida sexual, é produzido graças a uma força sexual (FREUD, 1905). 

 

As raízes e a energia do processo de sublimação, portanto, são 

pulsionalmente sexuais (pré-genitais: orais, anais, fálicas), enquanto a 

conclusão desse processo é uma realização não-sexual conforme aos ideais 

mais consumados de uma dada época. Assim, podemos afirmar desde logo 

que o conceito de sublimação responde fundamentalmente à necessidade, 

para a teoria psicanalítica, de dar conta da origem sexual do impulso criador 

do homem (NASIO, 1988, P. 78). 

 

O termo pulsão passou a ser utilizado por Freud (1905) para distinguir do conceito de 

instinto. Essa última noção ficou reservada para explicar o comportamento animal, enquanto o 

conceito de pulsão passou a marcar uma especificidade do comportamento humano. Enquanto 

em relação ao instinto deparamos com padrões fixos de comportamentos, em relação à pulsão 

“esses padrões são fixados durante a história do indivíduo” (GARCIA-ROZA, 1984, pág. 97). 

Assim, Freud (1905) fala da pulsão sexual e da sexualidade como responsável por 

contribuir para a criação da arte que ajuda a constituir o sujeito a partir do momento em que 

este busca recursos para descarregar essa energia pulsional. Começando nas relações desse 

com os grupos como a família e em seguida a sociedade em geral. O texto então tendeu-se a 

discutir sobre essa constituição desse sujeito e como é que ela ocorre.  

Tem-se assim, a seguinte questão de pesquisa: como pensar o lugar da criação 

cultural na constituição do sujeito utilizando-se do conceito de sublimação, em outros termos, 

através de quais construções teóricas Freud elabora essa articulação?Acredita-se na 

importância da criação artística não apenas como produção cultural, mas também como 
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recurso interno que viabiliza a constituição da singularidade do sujeito, o que vai muito além 

da satisfação e do reconhecimento social. 

Ao termo sublimação não foi dedicado uma obra específica na teoria freudiana, se 

apresentando disperso em diversos artigos nos quais se reconhece transformações conceituais 

ao longo da construção teórica (LAPLANCHE; 2001, p. 496). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Pesquisar na obra freudiana o papel da cultura na constituição psíquica do sujeito. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Entender como o conceito de sublimação trabalhado por Freud em sua obra explica a 

capacidade da pulsão sexual substituir um objeto sexual por outro objeto não sexual.  

 

Compreender a música como uma realização cultural que pode contribuir na constituição da 

singularidade do sujeito.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

A CULTURA NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO SEGUNDO A PSICANÁLISE 

SILVA, Rodrigo Arcanjo1
 

PERES, Tacyana Silva2 

RESUMO 

 

Introdução: O conceito de sublimação é elaborado por Freud em relação à teoria das pulsões 

sexuais, buscando explicar como realizações humanas aparentemente desvinculadas da 

sexualidade encontram sua fonte e seu impulso na energia das pulsões sexuais. Objetivos: 

Este trabalho teve como objetivo geral pesquisar na obra freudiana o papel da cultura na 

constituição psíquica do sujeito e como objetivos específicos entender como o conceito de 

sublimação trabalhado por Freud em sua obra explica a capacidade da pulsão sexual substituir 

um objeto sexual por outro objeto não sexual, além de buscar compreender a música como 

uma realização cultural que pode contribuir na constituição da singularidade do sujeito. 

Materiais e Métodos: Utilizou-se de uma revisão sistemática de literatura, o qual sua 

pergunta norteadora é: "Como pensar o lugar da criação cultural na constituição do sujeito 

utilizando-se do conceito de sublimação, em outros termos, através de quais construções 

teóricas Freud elabora essa articulação?”, por meio de obras Freudianas bem como de seus 

comentadores e a utilização de dicionários de psicanálise. Resultados: Pode ser observado 

que a música como expressão cultural que possibilita ao indivíduo ajuda no processo de 

constituição da sua singularidade. A sublimação sendo um dos destinos da pulsão é o caminho 

pelo qual a pulsão converte essa energia sexual em uma energia criadora que trás para o ser 

humano uma valorização social e pode proporcionar prazer para o sujeito. Considerações 

Finais: Acredita-se na importância da criação artística não apenas como produção cultural, 

mas também como recurso interno que viabiliza a constituição da singularidade do sujeito, o 

que vai muito além da satisfação e do reconhecimento social, o que nos remete uma 

importância de estudos mais aprofundados.  

 

Palavras-chave: Sublimação. Cultura. Psicanálise. 

1 Autor, Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, Silva, 

Rodrigo Arcanjo (guptc@hotmail.com) 

2 Orientadora, Professora Especialista do Curso de Psicologia do Centro Universitário do Cerrado 

–UNICERP, Peres, Tacyana Silva (tacyperes@yahoo.com.br).  

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: The concept of sublimation is elaborated by Freud in relation to the theory of 

the sexual instincts, trying to explain how human achievements seemingly unrelated to 

sexuality find their source and their impulse in the energy of the sexual instincts. In addition, 
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it is understood that the drive is destined to satisfaction, which implies that sublimation has 

the characteristic of object change, where it obtains non-sexual satisfaction for an object of 

social valorization. Objectives: This work had general objective on the Freudian work the 

role of culture in the psychic constitution of the subject and as specific objectives as concept 

of sublimation worked by Freud in his work explain the capacity of sexual drive object of 

sexual object by another nonsexual object, besides seeking to understand a music as a cultural 

achievement that can help in the constitution of the singularity of the subject. Materials and 

Methods: A systematic literature review was used, responding to the guiding question of the 

work: "How many theories like the articulation?" Through Freudian works as its contribution 

and its use in psychoanalysis. Results: It can be observed that music as an artistic and cultural 

expression allows the individual a way to help in the process of constitution of their 

singularity, as well as other forms of cultural expressions, whether literary or scientific. The 

sublimation being then one of the destinies of the drive is the way by which the drive converts 

this sexual energy into a creative energy that brings to the human a social valorization and can 

provide pleasure for the subject. Final Considerations: We believe in the importance of 

artistic creation not only as a cultural production, but also as an internal resource that enables 

the constitution of the singularity of the subject, which goes far beyond satisfaction and social 

recognition, which reminds us of the importance of studies. 

 

Keywords: Sublimation. Culture. Psychoanalysis. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo pesquisar a compreensão psicanalítica referente à 

criação artística. Mais especificamente, o tema surge da busca por articular o interesse pessoal 

pela música e a teoria psicanalítica. Procura-se responder às indagações sobre a importância 

das realizações culturais (artísticas, intelectuais, literárias e científicas) na constituição da 

singularidade do sujeito. (FREUD, 1905). 

Tal articulação é realizada na obra freudiana através do conceito de sublimação. É 

através desse conceito que Freud teoriza sobre o lugar do processo criativo na constituição do 

sujeito. O conceito de sublimação procura explicar as criações humanas (artísticas, 

intelectuais e científicas) teorizando que, embora aparentemente não apresentem relação com 

a vida sexual, é produzido graças a uma força sexual (FREUD, 1905). 

 

As raízes e a energia do processo de sublimação, portanto, são 

pulsionalmente sexuais (pré-genitais: orais, anais, fálicas), enquanto a 

conclusão desse processo é uma realização não-sexual conforme aos ideais 

mais consumados de uma dada época. Assim, podemos afirmar desde logo 

que o conceito de sublimação responde fundamentalmente à necessidade, 

para a teoria psicanalítica, de dar conta da origem sexual do impulso criador 

do homem (NASIO, 1989, p. 78). 

 

Tem-se assim, a seguinte questão de pesquisa: como pensar o lugar da criação 

cultural na constituição do sujeito utilizando-se do conceito de sublimação, em outros termos, 

através de quais construções teóricas Freud elabora essa articulação? Acredita-se na 

importância da criação artística não apenas como produção cultural, mas também como 

recurso interno que viabiliza a constituição da singularidade do sujeito, o que vai muito além 

da satisfação e do reconhecimento social. 

Assim também o caminho escolhido que foi em relação à pergunta inicial foi trazida 

a luz das obras de Freud e de alguns comentadores e tendo como análise as obras destes. 

Passando pela sobre a teoria das pulsões seguindo para a cultura e utilizando-se da sublimação 

um dos destinos da pulsão. 

Ao termo sublimação não foi dedicado uma obra específica na teoria freudiana, se 

apresentando disperso em diversos artigos nos quais se reconhece transformações conceituais 

ao longo da construção teórica (LAPLANCHE; 2001, p. 496). 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de estudo 

 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura científica nacional. Essa revisão 

segundo Guanilo, Takahashi e Bertolozzi (2010), seleciona os artigos com um rigor científico 

grande, e os analisa criticamente com o intuito de julgar a validade de todos os trabalhos 

publicados, para que possa assim contribuir para um bom resultado, discussão e considerações 

finais dos mesmos, descrevendo então os métodos estruturados e utilizados para sintetizar 

parte do conhecimento e embasar novas propostas de atuação e pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites.  

 

Qualquer trabalho científico tende a começar por uma pesquisa bibliográfica, 

onde o pesquisador buscará conhecer o assunto a ser estudado. Porém têm-se 

também pesquisas que são unicamente bibliográficas, onde o pesquisador 

busca referências teóricas publicadas com procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 

(FONSECA, 2002). 

 

Então a pesquisa bibliográfica ela baseia-se na utilização desses materiais já 

publicados visando apreender seu conteúdo e reproduzir um novo olha sobre o mesmo com 

base na problemática levantada pelo pesquisado. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

 

3.2.2. Estratégia de busca de referências 

 

 

A pesquisa foi realizada na obra freudiana relativa ao tema, passando por 

comentadores renomados na área da psicanálise e do uso de três importantes dicionários de 

psicanálise, os quais estarão sendo citados na TAB 1 abaixo. 
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 Os critérios usados para a busca foram feitos através da análise das referências 

acima citadas que constituem fontes de informações para alcançar o objetivo de responder ao 

problema levantado que deu origem a esta pesquisa. Também forma feita buscas dos livros na 

Biblioteca da instituição UNICERP, em pdf através do Google acadêmico e site da Scielo.  

 Os objetivos foram buscar e saber a relação da cultura na constituição psíquica do 

sujeito tendo a musica como interesse pessoal e articular cultura numa visão psicanalítica.  Os 

descritores utilizados para a pesquisa são os seguintes: Sublimação, Constituição psíquica, 

Pulsão, Cultura, Desejo, Subjetividade. Todos os livros utilizados foram no idioma português 

do Brasil. 

 

3.2.3Corpus da pesquisa 

 

A busca eletrônica no site do Google Acadêmico e site da Scielo no viabilizou 

encontrar diversos livros, o qual transitou pelo tema proposto, além de abrir o leque para 

outros questionamentos. Os livros que compuseram a amostra estão descritos a seguir: 

Tabela 1. Obras usadas 

Nome da obra 
Ano de 

Publicação 
Nome dos autores 

Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 1905 Sigmund Freud 

Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna 1908 Sigmund Freud 

Cinco lições de psicanálise, Leonardo da 

Vinci e outros trabalhos 
1910 Sigmund Freud 

A história do movimento psicanalítico, artigos sobre 

metapsicologia e outros trabalhos 
1915 Sigmund Freud 

O Mal-estar na Civilização 

 
1930 Sigmund Freud. 

Freud e o inconsciente 1984 Garcia-Roza 

Lições sobre os 7 conceitos cruciais da Psicanálise. 1988 Nasio 

Dicionário de psicanálise 1998 Roudinesco 

Vocabulário da psicanálise 2001 Laplanche; Pontalis 
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Metodologia da pesquisa científica 2002 Fonseca 

Dicionário de psicanálise 2007 
Chemama 

Vandermersch 

 

Sendo assim, nessa pesquisa foram contra pontos aspectos relacionados à teoria 

freudiana, que foram conteúdos importantes para a realização da mesma, o que busca articular 

o lugar da cultura na constituição psíquica do sujeito. Partiu-se então para começar a explicar 

sobre a temática utilizando-se a sublimação que é uma dos quatro destinos da pulsão na teoria 

da sexualidade desenvolvida por Freud o Pai da Psicanálise. Nessa pesquisa, realizou-se um 

estudo teórico da obra freudiana relativa ao lugar da cultura na constituição psíquica do 

sujeito. Desta forma, essa pesquisa propôs percorrer tal construção teórica através dos 

diversos volumes da Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Psicanálise e Pulsão Sexual 

 

 

O conceito de sublimação é elaborado por Freud em relação à teoria das pulsões 

sexuais, buscando explicar como realizações humanas aparentemente desvinculadas da 

sexualidade encontram sua fonte e seu impulso na energia das pulsões sexuais. Na obra de 

(1905), Os três ensaios da teoria da sexualidade, Freud elabora sua primeira definição de 

sublimação. Nela concebe a sublimação como resultante de forças pulsionais desviadas para 

outros fins (FREUD, 1905). 

 

Os historiadores da cultura parecem unânimes em supor que, mediante esse 

desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais e por sua orientação 

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

adquirem-se poderosos componentes para todas as realizações culturais 

(FREUD, 1905, p.167). 

 

 

O termo pulsão passou a ser utilizado por Freud (1905) para distinguir do conceito de 

instinto. Essa última noção ficou reservada para explicar o comportamento animal, enquanto o 

conceito de pulsão passou a marcar uma especificidade do comportamento humano. Enquanto 
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que em relação ao instinto deparamos com padrões fixos de comportamentos, em relação à 

pulsão “esses padrões são fixados durante a história do indivíduo” (GARCIA-ROZA, 1984, 

pág. 97). 

Entende-se pulsão (Trieb em alemão) no sentindo de “impulso”, “impulsão”, isto é, 

como uma energia em forma de excitação corporal que exerce uma pressão para descarga. Tal 

pressão é entendida por Freud como o que leva o organismo a um trabalho psíquico. Para 

buscar a satisfação pela via da descarga pulsional o sujeito necessita de um objeto específico 

(FREUD, 1915). 

Para Freud (1915) esta energia sexual é a mesma que rege todos os seres humanos e 

tem caráter sexual, sendo denominada como libido. Tal energia está presente no ser humano 

desde a mais tenra idade, sendo descarregada através da satisfação dos desejos do bebê, que 

começa pela fome. A partir do primeiro contato deste com a mãe, considerada o primeiro 

objeto de desejo do bebê, várias satisfações vão ocorrendo e marcando essa relação. Ao 

alimentá-lo a mãe oferece mais que o alimento, oferece carinho, conforto, acolhimento. Isto é, 

o bebê vivencia inúmeras formas de satisfação que marcam objetos específicos de desejo 

(FREUD, 1915).    

Desde as primeiras relações o bebê vai sendo marcado psiquicamente por satisfações 

e frustrações, o que ocorre pela via das representações. Em outras palavras, será o outro que 

ao socorrer o bebê diante da fome e dos desconfortos que proporciona tais representações que 

pode vir através do contato deste com o individuo (FREUD, 1915).    

Porém, existem representações que se satisfeitas causariam, por um lado, prazer, mas 

por outro lado, entrariam em desacordo com outras representações internas. Em outros 

termos, ocorreria um conflito que afetaria o equilíbrio psicológico do sujeito. Como medida 

defensiva, tais representações são recalcadas e passam a constituir o inconsciente 

(ROUDINESCO, E; PLON, M., 1998).  

É no contexto da teoria das pulsões que Freud (1905) desenvolve a noção de 

sublimação como resultante de forças pulsionais desviadas do seu objeto e meta inicial. 

Diante do recalque que impõe restrições à sua satisfação, as pulsões sofrem novo 

direcionamento e a satisfação se dá a partir das realizações culturais. Trata-se da utilização da 

energia sexual como força criadora do indivíduo para tais realizações (FREUD, 1905). 

A pulsão sexual é definida então como uma força que atua no indivíduo 

independente de sua vontade. As representações da pulsão são as formas da pulsão sexual que 

descarrega essa energia sexual através de um objeto de desejo. Primeiramente tem-se então 

que não se pode descarregar a pulsão sexual por inteiro, pois acredita-se que fazendo isso, 
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esgotaria o indivíduo e poderia ocasionar problemas graves como a própria extinção do 

mesmo. O que se tem então são as representações pulsionais que seriam caminhos que dentro 

do psiquismo, acessaria os conteúdos da psique possíveis de serem descarregados de maneira 

moderada, no entanto, ela nunca seria completa (FREUD, 1905). 

Assim, percebe-se que o indivíduo pode buscar na música ou até mesmo na cultura 

uma forma de descarregar essa força, utilizando-se de um objeto não sexual que proporciona o 

prazer ou a descarga pulsional na valorização social que esta trás ao mesmo. A este fenômeno 

Freud dá o nome de sublimação, que então seria um dos destinos da pulsão (FREUD, 1905). 

“Além disso, Freud (1905) p. 154, fala dos psiconeuróticos, os que sofrem de histeria 

ou neurose obsessiva, segundo o auto as psiconeuroses, baseiam-se em forças pulsionais de 

cunho sexual”. Que ela não se resume somente a este fim “ela é a única fonte de energia 

constante da neurose e a mais importante de todas de tal forma que a vida sexual das pessoas 

em pauta vem de maneira exclusiva, ou predominante ou parcial nos sintomas neurótico” 

(FREUD, 1905; p. 154). 

Com a psicanálise é feita então à eliminação dos sintomas histéricos partindo-se de 

que estes seriam então conteúdos de desejos ou aspirações que estão retidos através do 

processo psíquico chamado (recalcamento), sendo que estes tendem a não ser descarregados 

na consciência. Assim, por sua vez, esses pensamentos retidos no estado inconsciente são 

descarregados no, caso da histeria através do processo de conversão, que são os fenômenos 

somáticos, ou seja, os sintomas histéricos. Então, depois que estes são representados fora da 

consciência investidas de afeto é possível de ser investigada sua origem antes dentro do 

inconsciente (FREUD, 1905).  

Resultados da Psicanálise: 

 

Pode-se dizer então que os sintomas representam um substituto de aspirações 

que extraem sua força da fonte da pulsão sexual. Harmoniza-se plenamente 

com isso o que sabemos sobre o caráter dos histéricos (aqui tomados por 

modelo de todos os psiconeuróticos) antes de seu adoecimento, bem como 

sobre as ocasiões que precipitam a doença (FREUD, 1905). 

 

 Freud (1905) vem ressaltar ainda que “nos histéricos o recalcamento sexual 

ultrapassa a medida normal; uma intensificação da resistência à pulsão sexual, (a vergonha, o 

asco e a moralidade); e que seria uma fuga a qualquer preocupação intelectual com problema 

do sexo. Que pode trazer consequências ao indivíduo mesmo depois do período de maturação 

( p.156). 
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 Seria então um luta dentro do sujeito histérico que torna o desenvolvimento 

desmedido das pulsões sexuais, que somente poderia ser desvendado em análise psicológica 

para solucionar a enigmática contradição da histeria tendo pares de opostos como: uma 

necessidade sexual desmedida e uma excessiva renúncia ao sexual (FREUD, 1905).  

Entre a premência da pulsão e o antagonismo da renúncia ao sexual situa-se a saída 

para a doença, que não soluciona o conflito, mas procura escapar a ele pela transformação das 

aspirações libidinosas em sintomas (FREUD, 1905). 

No próximo tópico deste trabalho busca-se refletir, de maneira breve, sobre o papel 

dessa sexualidade e a sua relação com a cultura. 

 

3.3.2 Sexualidade e Cultura 

 

 

Segundo FREUD (1905), um homem quando vem a adoecer por causa de um 

conflito que não gira em torno de um interesse sexual. A psicanálise, assim, demonstra que a 

doença foi possibilitada pelo componente, que privou os processos anímicos de uma execução 

normal. O que pode ser entendido que Freud ressalta que a pulsão sexual é necessária para o 

desenvolvimento do sujeito e que se encontra presente em todas as fases, desde as fases oral, 

anal, fálica, latência e puberdade. Cada uma das mesmas tem seus desafios para que este 

indivíduo venha a se constituir ao longo da sua vida e da própria vida sexual (FREUD, 1905). 

A primeira delas é a fase oral, que segundo a obra Três Ensaios, têm suas 

estimulações através da boca ou zona oral, que tem seu papel primeiro na relação de 

sobrevivência da criança, pois ao obter o alimento pela primeira vez, este tem como objetivo a 

satisfação da fome. Sendo então o primeiro objetivo da pulsão, que seria posteriormente além 

da satisfação de já estar alimentada, este tem também o carinho e apoio materno. (FREUD, 

1905). 

 

Diríamos que os lábios da criança comportaram-se como uma zona erógena, 

e a estimulação pelo fluxo cálido de leite foi sem dúvida a origem da 

sensação prazerosa. A princípio, a satisfação da zona erógena deve ter-se 

associado com a necessidade de alimento. A atividade sexual apóia-se 

primeiramente numa das funções que servem à preservação da vida, e só 

depois torna-se independente delas(FREUD, 1905). 

 

Assim, não será somente a fome e sim o prazer deste de estar junto à mãe, buscando 

sempre a satisfação e quando não o tem, o bebê buscará objetos que possam substituir este por 



22 
 

outros levando-os a boca, por exemplo, as mamadeiras ou até parte do corpo, como os dedos.  

(FREUD, 1905). 

“A inferioridade dessa segunda região a levará, mais tarde, a buscar em outra pessoa 

a parte correspondente, os lábios - pena eu não poder beijar a mim mesmo, dir-se-ia subjazer a 

isso”. (FREUD, 1905; pag. 173). 

Uma vez feita à estimulação da zona erógena, este movimento deverá ser repetido 

para que fique gravada, assim, a força pulsional vai sendo direcionada muitas vezes sem que 

este saiba. E como dito, é através do estímulo que as crianças passam a aprender tanto no 

caráter de relação consigo mesmas e com os objetos de desejo que vão evoluindo de fase até a 

idade adulta, onde estas tendem a ser mais segmentadas e dando espaço para os estímulos 

sexuais da vida madura (FREUD, 1905). 

Seguindo as fases, Freud (1905), afirma que a próxima zona de estimulação seria a 

responsável pelas evacuações chamada de zona anal. Nesta, o pequeno também encontra 

prazer mas não na liberação de imediato, e sim, na retenção por um tempo, e só depois que o 

mesmo libera tendo a princípio, o prazer da estimulação anal e segundo a satisfação de alívio 

junto com o prazer de oferecer, o que Freud (1905), chama de “o primeiro presente” que este 

dá aos que cuidam dele.  

A criança, à medida que cresce, passa a descobrir em seu próprio corpo formas de se 

estimular quando não tem um alguém perto para cuidar dela. Assim, é através dessas 

estimulações que ela conhece o mundo a partir dela, do chamado auto-erotismo. Só depois 

que ela passa a ter outro objeto de desejo, chegando assim na próxima fase (FREUD, 1905). 

Há então a fase fálica o qual, Freud (1905), ressalta que a próxima descoberta seria 

das genitálias e do começo da curiosidade dos pequenos relacionado à sexualidade.  

Esta fase segundo Freud (1905), é responsável pela organização genital da primeira 

infância o qual se da a partir da estimulação dos órgãos genitais, mais estes só vão assumir 

seu caráter a partir da puberdade. Mas, como citado, já se tem estimulações destes para com 

as crianças, tanto meninos quanto meninas. 

Logo, por volta dos quatro anos, pode surgir a curiosidade das crianças sobre 

questões relacionadas com a sexualidade (FREUD, 1905). É a partir desse período que a 

criança começa a ter suas primeiras teorias relacionadas à sexualidade, mas é basicamente 

neste ponto onde os mesmos tendem a criar suas fantasias buscando representações próprias 

de onde vem cada ser. Em especial os bebês, quando nasce um novo bebê na família são estas 

as indagações que perpassam a mente das crianças. O que marca esta fase basicamente é o 

pênis ou a ausência dele. Assim, Freud (1905), fala que para o menino existe a questão de que 



23 
 

todos possuem pênis e não conhecem o órgão sexual feminino, acreditando a princípio o 

clitóris da menina seria um pênis que ainda ira crescer. E para a menina, existe nessa fase a 

“inveja” do órgão genital masculino onde a mesma ainda não conhece a existência da 

cavidade vaginal. 

Relativamente ao complexo de Édipo, a existência de uma fase fálica tem 

um papel essencial: com efeito, o declínio do Édipo (no caso do menino) e 

condicionado pela ameaça de castração, e este deve a sua eficácia, por um 

lado, ao interesse narcísico que o menino tem pelo seu próprio pênis e, por 

outro, a descoberta da ausência de pênis por parte da menina 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, P. 179). 

 

Como pode ser percebido, esta fase então é o inicio do desenvolvimento que deve 

durar até por volta dos cinco anos seguindo-se para o período de Latência. Período este em 

que a criança é obrigada a deixar o seu objeto de desejo, então, a mesma volta-se para o grupo 

social fora do contexto familiar. Aqui, a criança começa a aprender novas culturas e busca 

outros objetos de investimento. Este período termina quando chega à puberdade, onde tem se 

a princípio uma diminuição da atividade sexual que retorna logo depois na puberdade 

(LAPLANCHE; PONTALIS; 2001). 

Pode-se entender que a pulsão sexual termina seu desenvolvimento na puberdade, só 

que antes da mesma acontecer, a organização sexual e a escolha dos objetos de desejo passa 

por transformações. Primeiro vem a mãe que fornece alimento e cuidados, vindos logo depois 

o próprio corpo, partindo do conhecimento da criança das partes que compõem o mesmo que 

termina pela organização dos órgãos genitais com ênfase no falo genitália masculina. Em 

seguida, volta às teorizações da infância sobre o papel dos órgãos genitais e ao que chama de 

complexo de Édipo e de castração, onde o menino teme em perder o seu órgão genital e a 

menina acredita que não o tem ou que este foi tirado, embora a mesma também desconheça 

sua própria genitália. Em seguida, a própria puberdade, onde a organização genital tem seu 

desenvolvimento e fixação na vida adulta (FREUD; 1905). 

O mais importante desse início das teorias das pulsões está no fato de que, além do 

processo de desenvolvimento psicológico, existe também o desenvolvimento físico; e em 

relação às pulsões, pode-se chegar a um breve entendimento de que a mesma está presente em 

todos estes processos. E que, quando ela rompe as barreiras e trás os conteúdos à consciência, 

eles surgem através das representações, que são imagens ou palavras que tendem a fazer com 

que sejam construídas as relações que se tem com o próprio individuo e suas relações com o 

mundo (FREUD, 1905). 
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Foi interessante ressaltar que muitas dessas transformações acontecem sem que o 

mesmo tenha conhecimento das mesmas. E isso reflete na maneira com que o sujeito se 

constitui inserido na cultura, o qual a sexualidade vai além das relações sexuais propriamente 

ditas, vinda à mostra que o indivíduo também precisa do outro para se constituir. É através 

das relações com a família, com a chegada da criança onde ela está inserida naquela cultura, 

apreende a forma como estes se relacionam (FREUD, 1905). 

Além disso, na obra de 1908, “Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna”, 

Freud assinala o antagonismo existente entre a cultura e a vida pulsional ao explicitar a 

existência de uma moral sexual que impõe restrições à satisfação do sujeito. As repressões 

desta moral tendem a dificultar a liberdade sexual do ser humano, favorecendo o surgimento 

de doenças nervosas, assim como, prejudicando os próprios objetivos da cultura. 

 

Nossa civilização repousa, falando de modo geral, sobre a supressão dos 

instintos1. Cada indivíduo renuncia a uma parte dos seus atributos: a uma 

parcela do seu sentimento de onipotência ou ainda das inclinações vingativas 

ou agressivas de sua personalidade. Dessas contribuições resulta o acervo 

cultural comum de bens materiais e ideais (FREUD, 1908, p. 192). 

 

 

 Freud (1908) conclui que uma parcela dessas moções pulsionais coloca sua energia à 

disposição da atividade civilizada. Isso porque a pulsão tem a capacidade de deslocar seu 

objetivo sexual inicial sem perder sua intensidade. “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. 192). 

 

 

3.3.3 Sublimação e as Criações Artísticas 

 

 

Freud (1905), coloca que a sublimação pode ter seu início na pulsão de ver uma das 

pulsões parciais presentes nas fases iniciais dos desenvolvimentos. Esta é adquirida através da 

curiosidade da criança pelo corpo e a contemplação do mesmo como um todo, por trazer ai 

seus desejos de ver as outras crianças, e das idealizações de como vêm os bebês, e assim 

                                                           
1Foi usada a palavra instinto em substituição ao termo pulsão, que estamos usando neste trabalho, em respeito à 

tradução da Edição Standard. 
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também, como a visão sendo um dos pontos pelo qual a criança já começa a ter suas 

experiências. 

E segundo Freud (1905), essa curiosidade que pode fazer com que o sujeito desperte 

e faça a conversão futura usando a energia sexual transferindo-a para as criações artísticas.  

De acordo com Laplanche e Pontalis (2001), Freud vem falar das forças pulsionais e 

dos desvios que a mesma faz para objetos diferentes que não tem caráter sexual, mas que 

trazem para o sujeito uma valorização social, bem como o prazer de realizar as mesmas.  

De acordo com Chemama e Vandermersch (2007), Freud elabora o conceito de 

sublimação para falar do destino sofrido pela descarga pulsional que ao trocar de objeto, 

possibilita ao indivíduo as criações (artísticas, cientificas e pesquisas teóricas).   

Freud (1908), explica que a pulsão sexual emprega no trabalho cultural, quantidades 

grandes de energia, o que se deve a capacidade de deslocamento sem que haja perda de sua 

força por completo, o qual ele emprega o nome de sublimação a esta descarga feita pelo 

sujeito.   

A pulsão tem por destino a satisfação. A sublimação, então, tem essa característica 

de mudança do objeto, uma vez que este obtém a satisfação não sexual. No lugar de uma 

satisfação de caráter sexual, através da renúncia pulsional, ocorre a transferência para um 

objeto de valorização social (CHEMAMA; VANDERMERSCH, 2007). 

Assim, a satisfação obtida pela sublimação seria comparada, no plano psíquico, à 

satisfação encontrada na sexualidade. Ou seja, a sublimação utiliza-se da pulsão sexual 

buscando deslocar a mesma através do prazer parcial que seria fornecido então pelo ato de 

procriação, o qual é substituído por outra finalidade que deixou de ser sexual e tornou-se 

social (FREUD, 1908). 

Dentro das criações artísticas pode-se entender então que o sujeito, ao tecer uma obra 

não só utiliza da força sexual, mas também tem como alivio, a satisfação de si mesmo como 

sujeito criador. Mas a questão é que o mesmo não pode fazê-lo por completo como dito antes 

a pulsão, não pode ser descarregada por completo pelo fato de trazer a extinção do organismo 

(FREUD, 1930).  

Mas através da sublimação o sujeito faz esse desvio de uma grande quantidade de 

energia sexual. Há o exemplo de Leonardo da Vinci que durante a confecção de suas obras, 

ficava dias e noites para produzi-las e onde este obtinha um reconhecimento grande após o 

término das mesmas (FREUD, 1910). 

 O interessante dos artistas, sejam eles criadores de obras (literárias, musicais, 

intelectuais), e que eles, quando tendem a tecer uma obra, abdicam de dias, meses e até anos, 
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para concluir tais obras. O próprio Freud, ao fazer suas, descobertas para trazer algo à ciência, 

não descansava enquanto não encontrasse os resultados. E quando o encontrava, sempre 

buscava um novo objetivo advindo do término da obra anterior (FREUD, 1910). O que Freud 

menciona é que a respeito da satisfação do sujeito em ter reconhecimento pelos trabalhos que 

ele realiza e de como se dá isso, a chamada valorização social (FREUD, 1905).  

Esse prazer que vem desde o nascimento do indivíduo que constitui o sujeito e o faz 

buscar constantemente a descarga através do objeto, o faz através da experimentação do 

prazer e do desprazer constantes e inerentes a ele mesmo. O indivíduo, como não pode ter a 

descarga total da pulsão sexual no objeto faz com que este experimente tanto o desprazer de 

não se alcançar a descarga total, mas parte dela, pode desfrutar do prazer de maneira diferente 

através da cultura, da arte e de suas criações (FREUD, 1930). 

Na música como obra de cunho cultural e artístico pode se encontrar esse contraste 

nas letras das canções, o qual o indivíduo ao compor as falas das suas alegrias, das tristezas e 

das emoções de modo geral, seria esse prazer e desprazer que Freud traz nas suas obras e dos 

conteúdos presentes, mais que alcançam as pessoas de modo geral trazendo a elas sensações 

distintas que ajudam nas diversas tarefas e rotinas de suas vidas (FREUD, 1910). 

Exatamente os componentes do instinto sexual se caracterizam por essa 

faculdade de sublimação, de permutar o fim sexual por outro mais distante e 

de maior valor social. Ao reforço de energia para nossas funções mentais, 

por essa maneira obtido, devemos provavelmente as maiores conquistas da 

civilização. A repressão prematura exclui a sublimação do instinto 

reprimido; desfeito aquele, está novamente livre o caminho para a 

sublimação (FREUD, 1910, p. 36). 

 

Assim, Freud (1910) reforça que na sublimação, o indivíduo não sofre os danos que a 

repressão da força pulsional exerce sobre ele ao ser descarregado de maneira a prejudicar o 

mesmo, pelo contrario essa energia é desviada para outros fins que são as obras artísticas e de 

forma a fazer cultura e conseqüentemente transformando à sociedade de modo geral.  
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O trabalho sobre a arte remeteu ao presente pesquisador reflexões até então nunca 

pensadas por ele em relação à cultura, à arte e à música, como criação artística. Falar de arte e 

como isso se da na psique humana traz indagações que novos trabalhos irão responder. Tal 

tema não possui um caráter esgotável e, portanto terá sempre questões acerca das mesmas. 

Enquanto as crianças se desenvolvem, elas vão passando por diversas mudanças em 

si mesmas e nos grupos aos quais estas vão sendo inseridas. Á família é o primeiro grupo 

onde estas aprendem regras e valores, e na sociedade se torna membro de vários grupos. A 

pulsão sexual esta presente em todas estas realizações e construções. Estes têm na sublimação 

um dos destinos da pulsão responsável pelas obras de valorização social. E neste último 

destino, a pulsão sofre uma conversão que utiliza a energia sexual para criações das obras 

artísticas.  

O trabalho trouxe aprendizado e também deixou evidente o quanto este tema precisa 

ter mais pesquisas, voltando-se às mesmas para a educação, por exemplo, mostrando a 

importância da arte para o desenvolvimento dos alunos e na fixação de conteúdos outrora 

densos e também, no desenvolvimento das habilidades dos mesmos.  

E no contexto da saúde, como a música pode ser mais bem utilizada pra trabalhar as 

dificuldades de aderir ao tratamento e na melhora dos quadros patológicos deste. E como a 

arte, utilizada na psicanálise, pode trazer benefícios no consultório e num trabalho grupal. E 

porque não pensar nas criações artísticas como meio de melhorar a comunicação entre os 

grupos? 

Entender que a cultura é advinda das criações humanas e o ser humano é também 

moldado por ela, independentemente de quais sejam suas habilidades, é através delas.  E à 

pulsão sexual, que no seu desvio é a responsável pelo conceito de sublimação empregado por 

Freud, foi de extrema importância para entender que a música tem esse papel também como 

obra artística e cultural.  

Porque é na arte da música que vários assuntos são tratados ao longo da existência. 

Ela que está em todos os lugares desde o seio materno quando o bebe chora, é a música que 

sua mãe ouve como sinal de que ele está bem. Por outro lado o bebê no primeiro contato com 

a mãe ouve seu coração e se acalma. Para o jovem pesquisador, a música está em toda parte, 

assim como a arte e a cultura criada pelo indivíduo, que também é moldado e se constitui 

através dela.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho sobre a arte remeteu ao presente pesquisador reflexões até então nunca 

pensadas por ele em relação à cultura, à arte e à música, como criação artística. Falar de arte e 

como isso se da na psique humana traz indagações que novos trabalhos irão responder. Tal 

tema não possui um caráter esgotável e, portanto terá sempre questões acerca das mesmas. 

Enquanto as crianças se desenvolvem, elas vão passando por diversas mudanças em 

si mesmas e nos grupos aos quais estas vão sendo inseridas. Á família é o primeiro grupo 

onde estas aprendem regras e valores, e na sociedade se torna membro de vários grupos. A 

pulsão sexual esta presente em todas estas realizações e construções. Estes têm na sublimação 

um dos destinos da pulsão responsável pelas obras de valorização social. E neste último 

destino, a pulsão sofre uma conversão que utiliza a energia sexual para criações das obras 

artísticas.  

O trabalho trouxe aprendizado e também deixou evidente o quanto este tema precisa 

ter mais pesquisas, voltando-se às mesmas para a educação, por exemplo, mostrando a 

importância da arte para o desenvolvimento dos alunos e na fixação de conteúdos outrora 

densos e também, no desenvolvimento das habilidades dos mesmos.  

E no contexto da saúde, como a música pode ser mais bem utilizada pra trabalhar as 

dificuldades de aderir ao tratamento e na melhora dos quadros patológicos deste. E como a 

arte, utilizada na psicanálise, pode trazer benefícios no consultório e num trabalho grupal. E 

porque não pensar nas criações artísticas como meio de melhorar a comunicação entre os 

grupos? 

Entender que a cultura é advinda das criações humanas e o ser humano é também 

moldado por ela, independentemente de quais sejam suas habilidades, é através delas.  E à 

pulsão sexual, que no seu desvio é a responsável pelo conceito de sublimação empregado por 

Freud, foi de extrema importância para entender que a música tem esse papel também como 

obra artística e cultural.  

Porque é na arte da música que vários assuntos são tratados ao longo da existência. 

Ela que está em todos os lugares desde o seio materno quando o bebe chora, é a música que 

sua mãe ouve como sinal de que ele está bem. Por outro lado o bebê no primeiro contato com 

a mãe ouve seu coração e se acalma. Para o jovem pesquisador, a música está em toda parte, 

assim como a arte e a cultura criada pelo indivíduo, que também é moldado e se constitui 

através dela.   
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