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RESUMO 

 

No presente artigo, propõe-se uma tentativa de explanar sobre o sexual e seu 

desenvolvimento. Desenvolvimento este que Freud (1905) em Três ensaios percorre com 

brilhantismo, passando das zonas erógenas e conceituando as fases de organizações pré-genitais. 

Freud em 1905 ao apresentar seu artigo fora rechaçado por toda a sociedade, pois aquilo que nos 

incomodamos, diz de nosso próprio sexual, está aí à importância que Freud trouxe para o 

pensamento humano. O autor deste artigo percorre pela obra de 1905 para elucidar aquilo que 

Freud chamou de zonas-erógenas e suas fases de organização pré-genital, esclarecendo também 

sobre a pulsão parcial e o nascimento da libido.  

 

Palavras-chave: Sexual, sexualidade, pulsão, zonas erógenas, fases pré-genitais. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO SEXUAL. 

 

Antes de adentrar no conceito de sexual, faz-se necessário mostrar que Freud em seu ensino 

deixa claro em demonstrar que, em momento algum se apoiou o termo sexual ao fato deste ser 

apenas o encontro entre dois corpos em uma prática vista como resultado a reprodução, a definição 

mais ampla de Freud foi encontrado em Pulsões e seus destinos (1915/2006) que nos instrui, “A 

biologia ensina que a sexualidade não deve ser colocada em pé de igualdade com outras funções 

do indivíduo” e avança “pois suas finalidades ultrapassam o indivíduo e têm como seu conteúdo a 

produção de novos indivíduos – isto é, a preservação da espécie.” (p. 214).  
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 A questão sexual para os seres falantes é uma relação problemática, é uma questão em que 

ninguém escapa e se inicia já no nascimento. Atento ao leitor sobre uma questão de suma 

importância que o autor Paulo Ceccarelli deixa claro em seu texto Da perversão nossa de cada 

dia, às grandes perversões sexuais (2012) onde o mesmo relata; 

 

O texto de referência de Freud escrito em 1905 sobre esse tema, o 

famoso Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie foi traduzido em 

português por Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade. 

Entretanto, trata-se de Três Ensaios sobre a teoria sexual. (p. 30)  

 

 Freud em Três Ensaios sobre a teoria sexual (1905/2006) nos ensina que a sexualidade 

infantil não era colocada no discurso e com isso havia duas formas de negação desta: 1) a negação 

pura; 2) o esquecimento. Ao recusar nosso conhecimento de nossa sexualidade infantil, estamos 

negando nossa própria pulsão sexual infantil. O “esquecimento” do saber sexual infantil é uma das 

formas pelos quais manifestamos uma recusa de nossa própria perversão.  

 Diante de nossa proposta em reproduzir a teoria das zonas erógenas, é necessário explicar 

todo seu processo.  

 Freud (1905) nos apresenta o auto-erotismo, onde o pai da psicanálise relata que este 

momento é anterior ao do narcisismo, na qual, a pulsão sexual está ligada a um órgão de excitação 

de uma zona erógena, pelo qual, encontra o seu prazer sem necessitar de um objeto externo. Freud 

em Resumo (1905 editado até 1924/2006) informa “Na infância, portanto, a pulsão sexual 'não está 

centrada' e é, a princípio, desprovida de objeto, ou seja, auto-erótica.” (p. 220).  

 Quando Freud (1905/2006) afirma que “auto-erótica” é pelo fato da criança não precisar 

de um objeto externo para sua satisfação, “Como traço mais destacado dessa prática sexual, 

salientemos que a pulsão não está dirigida para outra pessoa; satisfaz-se no próprio corpo” (p.170). 

Freud ainda nos deixa atento ao dizer da satisfação do bebe que o chuchar o peito da mãe em busca 

de alimento, o prazer agora é apenas uma lembrança tornando essa nova prática uma satisfação, 

ele diz “A necessidade de repetir a satisfação sexual dissocia-se então da necessidade de absorção 

de alimento” e continua “a criança não se serve de um objeto externo para sugar, mas prefere uma 

parte de sua própria pele, porque isso lhe é mais cômodo, porque a torna mais independente do 

mundo externo” (p.171). Essa mudança de objeto externo para o próprio corpo é a contingência da 

pulsão sexual, é a partir daí que Freud (1905/2006) diferenciará o termo instinto de pulsão.  

 O primeiro, o objeto de satisfação é pré-determinado enquanto no segundo não haverá 

determinação alguma. Podemos afirmar diante da leitura das obras freudianas que a pulsão sexual 

é, portanto, um desvio do instinto.  
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Para melhor esclarecimento, a questão da divisão entre o instinto e pulsão, faremos tal 

explicação já adentrando na proposta de auto-erotismo freudiano. No auto-erotismo o objeto do 

instinto é o alimento – neste caso o leite materno – enquanto o objeto da pulsão sexual é o seio. É 

a partir então do abandono deste objeto – seio materno – e do objetivo – alimentar-se – que se cria 

uma autonomia de escolha da criança, onde a mesma constrói um molde sexual oral, ou seja, o 

objeto é vindo de seu próprio corpo, como exemplo, o chupar o dedo.  

É a partir desta noção de auto-erotismo que entenderemos o desenvolvimento do sexual 

infantil e as zonas erógenas. Para Freud (1905/2006) essas zonas erógenas são diversas zonas 

espalhadas pelo corpo estimado como fontes de pulsões parciais. As pulsões parciais são 

fragmentos que constituem a pulsão sexual, como nos mostra Freud (1905/2006) “as pulsões 

parciais que, no entanto, não são primárias, já que permitem uma decomposição ulterior” (p. 159). 

E posteriormente na mesma página Freud diz “que os órgãos do corpo fornecem dois tipos de 

excitação, baseados em diferenças de natureza química” continua “A uma dessas classes de 

excitação designamos como a que é especificamente sexual, e referimo-nos ao órgão em causa 

como a 'zona erógena' da pulsão parcial que parte dele.” (1905/2006, p.159).  

Com certa preocupação em nos atentarmos no que vem a ser de fato o conceito de “zona 

erógena”, recorro ao Vocabulário de Psicanalise de Laplanche e Pontalis (1970) em que pontua da 

seguinte forma, “Qualquer região do revestimento cutâneo-mucoso pode funcionar como zona 

erógena, e Freud chega a estender depois a propriedade chamada erogeneidade a todos os órgãos 

internos” Lapanche e Pontalis (1970) nos mostra que esse revestimento “se torna sede de uma 

excitação do tipo sexual”. 

É a partir desta organização sexual, que Freud (1905) propõe as fases pré-genitais, são elas; 

Oral, sádico-anal e fálica. 

 

AS FASES PRÉ-GENITAIS 

 

A primeira fase da criança é a boca, como afirma Freud em um de seus textos mais incríveis 

Compêndio da psicanálise (1938/2015); “O primeiro órgão que surge como zona erógena e faz 

uma exigência libidinosa à psique é, desde o nascimento, a boca” (p. 64). Nesta fase o prazer está 

ligado aos alimentos e a ingestão deles, tanto no instinto de nutrição, como na excitação da mucosa 

dos  lábios e cavidade bucal.  

Esta fase se direciona a identificação do bebe, em que o mundo dele é a boca. É nesta fase 

que o bebe se depara com seu primeiro objeto de amor. Para melhor ilustração retomamos a obra 

de Freud (1915/2006) Pulsões e seus destinos em que o autor propõe a fonte, objetivo e objeto. A 
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fonte é a zona oral, objeto é o seio e objetivo é incorporação do objeto. O bebe faz relação com 

este objeto onde se caracteriza a um estágio de simbiose com a mãe.  

Em todas as fases há uma fixação por alguma delas, na fase oral, podemos nos deparar com 

inúmeras situações desta fixação na fase adulta, na cultura, nos contos mitológicos e/ou no dia-a-

dia. Em nossa cultura Judaica-Cristã nos deparamos com a criação do humano que é ilustrado na 

bíblia por gênesis, onde por uma fixação oral se comete o pecado e do paraíso foram expulsos, 

tendo consequências irrefutáveis por toda a eternidade. Comer compulsivamente, fumar, ou 

quaisquer situações onde o prazer é direcionado a boca situa a fixação pela fase oral.  

 A segunda fase é a sádica-anal, no qual a criança começa a ter controle do próprio corpo. 

As fezes representam um movimento voluntário em “dar” o presente a cuidadora – aquela que faz 

a função de mãe. Freud (1905/2006) diz que o “reter” ou “soltar” as fezes são controles 

extremamente prazerosos e a partir deste ponto que Freud produz a relação sádica-anal.  

 

As crianças que tiram proveito da estimulabilidade erógena da zona anal denunciam-se 

por reterem as fezes até que sua acumulação provoca violentas contrações musculares e, 

na passagem pelo ânus, pode exercer uma estimulação intensa na mucosa. Com isso, hão 

de produzir-se sensações de colúpia ao lado das sensações dolorosas. (FREUD, 

1905/2006, p. 175) 

 

 Freud (1938/2015) nos aponta este sadismo-anal, “Sua proporção – de pulsões sádicas – é 

muito maior na segunda fase, que chamamos de sádico-anal, pois nela a satisfação é buscada na 

agressão e na função excretora.” (p. 64) 

 Pode-se pontuar nesta fase – anal – o valor simbólico encontrado, onde suas características 

estão associadas com ideias sociais de ordem, limpeza e aversão. Freud (1908/2006) salienta que 

muitas vezes essa função se assemelha ao dinheiro, por este, ser um produto sujo.  

 

Na realidade, onde quer que tenham predominado ou ainda presistam as formas arcaicas do 

pensamento – nas antigas civilizações, nos mitos, nos contos de fadas e superstições, no 

pensamento inconsciente, nos sonhos e nas neuroses – o dinheiro é intimamente relacionado com 

a sujeira. (p. 162) 

 

 A terceira e última fase pré-genital, é a fálica, em que Freud só foi proposta em 1923 no 

seu artigo A organização genital infantil. Freud (1923/2006) assinala que é a partir desta 

organização que se apresenta a libido, é então o “desfecho final da sexualidade na infância” (p.157). 

Freud  (1923/2006) nos mostra que esta fase apresenta um objeto sexual e uma ligação das pulsões 
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sexuais sobre esse objeto. O que diferencia esta fase a organização genital do adulto é que a criança 

só reconhece um órgão genital; o pênis.  

 

Mesmo não se realizando uma combinação adequada das pulsões parciais sob a primazia 

dos órgãos genitais, no auge do curso do desenvolvimento da sexualidade infantil, o 

interesse nos genitais e em sua atividade adquire uma significação dominante, que está 

pouco aquém da alcançada na maturidade. Ao mesmo tempo, a característica principal 

dessa 'organização genital infantil' é sua diferença da organização genital final do adulto. 

Ela consiste no fato de, para ambos os sexos, entrar em consideração apenas um órgão 

genital, ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos 

genitais, mas uma primazia do falo (FREUD, 1923/2006, p. 158) 

 

 Freud (1938/2015) não nos deixa desamparado enquanto a relação do genital feminino, 

embora ele tenha elaborado sobre esta questão em seu texto A sexualidade feminina (1931), Freud 

nos diz que o genital feminino permanece ignorado por muito tempo e em uma nota de rodapé 

esclarece “Excitações vaginais precoces são mencionadas com frequência, mas muito 

provavelmente se trata de excitações do clitóris, ou seja, de um órgão análogo ao pênis” prossegue 

“o que não invalida a justificativa de chamar essa fase de fálica.” (p.65)  

 Ao dar prosseguimento, o menino depara com a diferença anatômica pela sua relação com 

seus pais, porém, este não consegue assimilar que há de fato uma diferença, Freud (1923/2006) 

pontifica que é fato em que os meninos acreditam que todos possuem um órgão igual ao dele 

incluindo as coisas inanimadas como no caso do Pequeno Hans.  

 Ao se deparar com a falta do pênis na mulher, o menino em primeiro momento rejeita, – 

leugnen foi o termo utilizado por Freud para definir rejeita, porém, posteriormente ele usa em 

Fetichismo (1927) o termo Verleugnung para direciona a rejeição do fato da mãe não ter pênis – 

após a conclusão da falta de um pênis em uma mulher é vista como o efeito de uma castração, e 

então o temor por esta em relação a si próprio. Isso resulta no menino um trauma, em que como 

resultado é o período de latência. 

 Podemos pontuar que esta diferença é marcada na fase fálica por um interesse narcísico do 

menino pelo próprio pênis e de uma inveja do pênis – penisneid – da menina e contudo um 

ressentimento pela mãe por não ter dado a ela um pênis. A saída compensatória da mulher é então 

dar um filho ao pai. Nesta fase vale salientar o corte do fálico-castrado, substituindo o atividade-

passividade da fase anal. 

 Freud diz, “A masculinidade combina [os fatores de] sujeito, atividade e posse do pênis; a 

feminilidade encampa [os de] objeto e passividade. A vagina é agora valorizada como lugar de 

abrigo para o pênis; ingressa na herança do útero.” (FREUD, 1923/2006, p. 161) 
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 Podemos perceber que a importância da descoberta freudiana das zonas erógenas, retira dos 

genitais o seu unitarismo e distribui ao corpo todo seu potencial erótico, que ao serem descobertas 

na infância e muitas vezes recalcadas, retomam por outros meios de satisfação, tendo seu prazer 

vindo do retorno do recalcado. 
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