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SOUZA, Samuel Possidonio de: STEVEN UNIVERSE: AS NARRATIVAS
AUDIOVISUAIS CONTEMPORÂNEAS E SUAS IMPLICAÇÕES SUBJETIVAS PARA A
CONSTRUÇÃO DE SABERES NA EDUCAÇÃO. 159f, 2021. Dissertação (Mestrado) –
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc), Departamento
de Educação (DEDC I/ Campus I), Universidade Estadual da Bahia, Salvador, 2021.
RESUMO
A mediação através de filmes e animações possibilita a aprendizagem, pois a fantasia provoca
discussões e produções de saberes e implicações na subjetividade no contexto escolar. Esta
pesquisa se norteou através da questão: em que estilo a narrativa audiovisual Steven Universo
pode viabilizar implicações subjetivas com vistas à construção de saberes? Tem como objetivo
analisar a construção de saberes no sujeito através de narrativas audiovisuais contemporâneas
e suas implicações subjetivas. A metodologia é qualitativa; método de análise documental de
uma animação (Steven Universo) e como dispositivo de pesquisa a análise fílmica
psicanalítica. A categoria principal de análise foi a Construção da Subjetividade. A pesquisa
foi organizada em blocos.(I) Psicanálise, educação e subjetividade(s), articulando Mansano
(2009), Larrosa (1999), Guattari e Rolnik (1996), Deleuze e Guattari (2010), Freud
(1996a;1996b;2006b;2006c); Kupfer (2001) e Lacan (1992; 2003), estabelecendo que a
subjetividade é produção em relação social sendo possível uma educação com vistas à
subjetividade na sala de aula; (II) A pós-modernidade, o sujeito e a identificação subjetiva,
dialogando Giddens (1991), Freud (1974), Bauman (1998; 1999; 2001; 2005), Hall (2006),
Bhabha (1998), e Lacan (2003), apontando que o sujeito na pós-modernidade se encontra em
uma grande sensação de desamparo e ruptura, saídas ao mal estar; e (III) A função da fantasia
e as Narrativas audiovisuais Contemporâneas, apresentando Bettelheim (2016), Campbell
(2013) e Corso e Corso (2006; 2011), que sustentam a fantasia de narrativas enquanto
ferramenta que medeia o sujeito com o real e o auxilia a simbolizar sua vida. Demonstrou-se
possível aplicar Steven Universo em sala de aula pois alcança elementos relacionados ao
conceito de subjetividade e temas que estão orientados em documentos da educação.
Palavras-chave: Narrativas Audiovisuais Contemporâneas; Steven Universo; Psicanálise e
Educação; Subjetividade e Saberes.
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SOUZA, Samuel Possidonio de: STEVEN UNIVERSE: contemporary audiovisual narratives
and their subjective implications for the construction of knowledge in education. 159p, 2021.
Master Dissertation – Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEduc), Departamento de Educação (DEDC I/ Campus I), Universidade Estadual da
Bahia, Salvador, 2021.
ABSTRACT
Mediation through films and animations enable learning, as fantasy provokes discussions and
productions of knowledge and implications for subjectivity in the school context. This research
was guided by the question: in what style can the Steven Universe audiovisual narrative enable
subjective implications with a view to the construction of knowledge? It aims to analyze the
construction of knowledge in the subject through contemporary audiovisual narratives and
their subjective implications. The methodology is qualitative; method of documentary analysis
of an animation (Steven Universe) and psychoanalytic film analysis as a research device. The
main category of analysis was the Construction of Subjectivity. The survey was organized into
blocks. (I) Psychoanalysis, education and subjectivity(s), articulating Mansano (2009), Larrosa
(1999), Guattari and Rolnik (1996), Deleuze and Guattari (2010), Freud (1996a; 1996b;
2006b; 2006c); Kupfer (2001) and Lacan (1992; 2003), establishing that subjectivity is
production in a social relationship and an education with a view to subjectivity in the
classroom is possible; (II) Postmodernity, the subject and subjective identification, dialoguing
Giddens (1991), Freud (1974), Bauman (1998; 1999; 2001; 2005), Hall (2006), Bhabha
(1998), and Lacan ( 2003), pointing out that the subject in post-modernity is in a great sense
of helplessness and rupture, escapes from the malaise; and (III) The Function of Fantasy and
Contemporary Audiovisual Narratives, featuring Bettelheim (2016), Campbell (2013) and
Corso and Corso (2006; 2011), that support the fantasy of narratives as a tool that mediates the
subject with the real and helps him to symbolize his life. It has been shown to be possible to
apply Steven Universe in the classroom as it reaches elements related to the concept of
subjectivity and themes that are oriented in education documents.
Key Words: Contemporary audiovisual narratives; Steven Universe; Psychoanalysis and
Education; Subjectivity and Knowledge.
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1 INTRODUÇÃO
Se analisarmos como a educação pode se inovar e assim acompanhar em seu tempo
novas narrativas e ferramentas, devemos relembrar a ideia de que a aprendizagem não é
privativa do espaço escolar. Vygotsky (2001) sustenta o pensamento de que o saber só se torna
tal quando é atravessado pela experiência pessoal, o autor defende o aprendizado em uma
perspectiva histórico-cultural. O que se põe em pauta não é a noção de que a escola é um lugar
de repetição. A discussão sobre o lugar no qual se dá a aprendizagem nos amplia os horizontes
do muro da escola e nos oferece a cultura como uma ferramenta de aprendizado.
Uma das ferramentas da cultura, o cinema por exemplo, pode mediar a ampliação de
conhecimentos curriculares no ambiente da escola, como discorre Napolitano (2003), que
ressalta que é importante transformar a escola em algo vívido e fundamental na cultura, muitas
vezes deterioradas.
Nos últimos anos, os conteúdos midiáticos, a indústria do consumo e do
entretenimento, se popularizaram nos setores da sociedade. Atualmente o acesso à rede de
internet passou a ser imprescindível e, com isso, vários efeitos na educação têm sido vistos,
inclusive o uso de dispositivos móveis como ferramentas para mediar o aprendizado, deixando
o giz e a lousa obsoletos.
É nesse emaranhado de ideias e posturas emergentes que propomos o desenho animado
como uma peça fundamental para o convívio social da criança na escola, como um conteúdo
que gere aprendizagens notadamente no campo da subjetividade, relativa aos temas
transversais sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e mantidos no texto da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Mesmo que haja uma produção capitalista sustentando
a indústria do entretenimento, uma animação é capaz de oferecer elementos para a construção
de significados e saberes através de sua narrativa, inclusive alcançando idades que não cabem
apenas no rol da infância, atingindo jovens e adultos, a depender das temáticas envolvidas e de
como serão abordadas. Pessoas que têm identidade cultural geek/nerd/otaku ou de alguma

forma se identificam com essa cultura, utilizam as produções da cultura pop (histórias em
quadrinhos (HQ), animação, anime, produção cinematográfica em cartoon1ou live action2do
mundo dos geeks/nerds/otakus) no sentido do entretenimento. Atualmente há uma gama de
mídias que

1

Desenho animado
Termo referente a adaptações de narrativas em séries e filmes com atores reais; que não sejam animação em
duas ou três dimensões.

2
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apresentam essas narrativas e têm cada vez mais cativando pessoas, principalmente das
sociedades ocidentais.
Muitas são as identidades circulantes na escola. As crianças e jovens vivem suas culturas
próprias e expressam suas subjetividades de formas diversas. Os sujeitos da identidade cultural
geek/nerd/otaku, por exemplo, se beneficiam e utilizam as produções da cultura pop (quer seja
uma animação, ou um anime, ou produção cinematográfica de alguma história desse universo
particular que cada vez mais se populariza e entram no gosto mesmo daqueles que não se
identificam com essas identidades. O que se põe em pauta é que mesmo que, como apontado
por Gushiken e Hirata (2014), a cultura otaku, e as demais, seja uma cultura pop de fãs em um
sistema de consumo de produtos e derivados dos programas, respondendo a uma indústria
capitalista, os sujeitos não só consomem esses produtos como também as ideias, afinal, o
capitalismo3é uma construção humana e, como tal, dialógica e em processo. Daí se discute a
possibilidade de mediação de significados através dessas produções. Especificamente neste
trabalho, tomamos com um desenho animado que se insere nesse universo para nossa
discussão.
Os desenhos animados fazem parte de uma atividade de simbolização das relações
humanas e sociais e são importantes para o desenvolvimento infantil, uma vez que, segundo
Coelho (2012, p. 102), a “linguagem simbólica é, pois, a mediadora entre o espaço imaginário
(do inconsciente, do Mistério, do Enigma...) e o espaço real em que a nossa vida se cumpre”
(grifos da autora). Contribuindo com Miranda (1978), pela via do desenho, a criança solta sua
imaginação e procura criar significados e sentidos para as coisas do mundo, mesmo que esses
significados sejam permeados pelos ideais dos produtores de determinada animação.
O que ocorre é uma série de situações socioculturais que encaminham os
espectadores/fãs para uma produção de significados e saberes frente ao conteúdo apresentado.
Esse fenômeno está para além do domínio exclusivo da Pedagogia, posto que seja multi e

transdisciplinar e ocorre independente. Cabe aos profissionais da educação se apropriarem
desse cenário, adaptando-se às novas realidades que apontam um aumento do número de
narrativas audiovisuais produzidas na contemporaneidade, ou, como alguns autores definem,
na pós-modernidade.
Bauman (1994) define a pós-modernidade como a multiplicidade de saberes e difusão
sociocultural. As relações nesta era se configuram como imediatas, atravessadas pelo

3

Sistema econômico que tem como base o reconhecimento de bens privados e acúmulo de capitais, sem
restrições – ou com pouca restrição – do Estado e com liberdade de comércio para a aquisição de lucro. É um
sistema em que mantém os meios de produção e capital acumulado em empresas privadas ou em poucos
indivíduos que compram mão-de-obra para sustentar enriquecimento pessoal (ALBUQUERQUE, 2021).
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individualismo, pelo sistema econômico e de consumo e pela necessidade de depositar suas
angústias referentes à fragilidade das relações no que, o autor chama de cabides, pondo o ter
acima do ser.
Ainda segundo o autor (1999; 2005), o estatuto da pós-modernidade e da globalização
se torna relevante para a construção das identidades que se apresentam de formas voláteis, quer
seja por escolha própria ou em função da relação com outras pessoas, entidades e culturas.
Para

o autor, a identidade nasce da crise de pertencimento, ocasionando recriações de

realidades. É ser diferente, causando uma divisão e cisão de grupos sociais, voltados para
interesses individuais, sendo o consumo o alicerce da construção das identidades modernas.
Há algumas semelhanças da discussão de Bauman (1994) com a de Hall (2006) que
define as identidades culturais como pontos de identificação instáveis, de crise de discursos4,
realizados dentro da cultura e da história, não como essência, mas como um posicionamento.
Bhabha (1998) reflete sobre a identidade como um problema localizado em um espaço-tempo,
na contemporaneidade, marcada por movimento, sem fixidez; tendo o estereótipo como uma
estratégia de identificação daquilo que é conhecido e do que é socialmente aceito. Gera assim
uma falsa representação de si, uma representação mais performática do outro do que
essencialista.
Identidade geek/nerd/otaku é, no Brasil, híbrida, assim como defende Hall (2006) nos
processos de difusão cultural. Para Bicca et al (2013) e Matos (2011; 2012) o nerd se origina
em contextos diferentes, mas o surgimento deste conceito ocorreu nos Estados Unidos
caracterizando sujeitos na escola, que se vestem de forma diferente dos demais (os quais
seguem tendência de modas midiáticas), tendo por interesses principais assuntos envolvendo
tecnologia, avanço científico, histórias em quadrinhos de super-heróis e se dispõem a aprender

a maior quantidade de informação possível como forma de desafio mental, por isto, são
autodidatas.
Para Bento, Madeira e Pereira (2017), com o passar do tempo e a entrada da civilização
ocidental na pós-modernidade, bem como os avanços tecnológicos, houve difusão dos
elementos da cultura nerd, criando a identidade geek, que são entusiastas de narrativas de super
heróis e elementos da cultura nerd sem se identificarem como indivíduos estranhos que viviam
alcançando as melhores notas na escola.

4

Discurso aqui é tomado como uma instância que dispensa a palavra, supera a mediação na relação do sujeito
com o outro, isso é, é uma formação que jaz na relação inter-sgnificantes, cujo sujeito se utiliza no laço social
(SILVA; ORNELLAS, 2020).
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Segundo Gushiken e Hirata (2014), no Japão surge um grupo parecido com os nerds:
interesses por fantasia, isolamento social, aquisição de informações complexas em grandes
quantidades para desafio mental, encontros em feiras e festivais de animes, mangás5e jogos
para compra, coleção e interação social – os otakus. Inserida no Brasil, essa identidade cultural
se misturou com nossa cultura, além da influência nerd/geek em função da semelhança,
resultando nos festivais orientais e nerds, sujeitos com características múltiplas unidos pela
identificação com temas, constituindo uma nova cultura juvenil.
Em Lacan (2003, p. 25), “[...] a identificação é uma identificação significante”. O autor
ainda postulou que o “sujeito é idêntico a si mesmo” (Ibidem). Quando o sujeito6se denomina
“x” ou “y” devemos analisar no plano da enunciação, no discurso do Outro7. Só é possível
chegar à verdade do sujeito e de sua identidade pela sua narrativa, no seu discurso: na cadeia
significante em que se supõe sujeito, sendo efeito da cadeia, advindo daquilo ao que se
identifica. A identidade, como o sujeito, nada tem de idêntica a si e não está localizada no eu,
como o cogito cartesiano, “Penso, logo, Existo” (DECARTES, 1637 apud LACAN 1999, p.
266) pois “o cogito cartesiano não é experimentado na consciência de cada um de nós, como
um penso, logo existo, mas como um sou como penso” (LACAN,1999, p. 266), o sujeito é
consequência de um significante e que ele só pode pensar como excluído do significante que o
determina.
Lacan (2003) ainda apontou que se identificar como sujeito estima logo um significante
para articulá-lo, ou seja, a sentença “Eu sou [...]” (p. 266) sem nenhum outro significante para
dar continuidade à cadeia não há como se identificar a identidade do sujeito. Dado esse
cenário, nos deparamos com possibilidades de promover mediações através dessas animações;

os

significados que possam apresentar para o sujeito em aprendizagem; os ideais; as

identificações8; os valores – tudo a partir de sua história, sua narrativa.
Nesse viés – e nesse contexto sociohistórico de relações de identidade –, esta pesquisa
apresenta um desenho animado com grande audiência, lançado nos Estados Unidos em 2013 e
no Brasil em 2014, Steven Universe (Steven Universo, em português) (SU) como possibilidade
de abordagem de conhecimentos curriculares transversais nas escolas, pois a escola é um
espaço
5

Histórias em quadrinhos japonesas, produzidas geralmente no Japão, com técnicas e estilos de desenho
japoneses 6 Sujeito aqui discutido dentro do seu conceito na psicanálise, que é aquele do inconsciente,
constituído na relação com o Outro, gerado através dos efeitos da linguagem e da fala, diferente de eu ou ego,
que são outros conceitos; o sujeito não pode ser confundido com a consciência. (SILVA; ORNELLAS, 2020).
7
O Outro, grafado como “o” maiúsculo, é usado por Lacan estabelecendo a lei, a linguagem; o próprio
inconsciente de maneira simbólica; e aquilo que do inconsciente pode definir o sujeito (SILVA; ORNELLAS,
2020). 8 É importante diferenciar a identificação em Freud e em Lacan. Essa, segundo Freud (1920/1921, citado
por SILVA; ORNELLAS, 2020), uma expressão de laço afetivoemocional de uma pessoa a outra que acaba por
moldar o próprio ego. Todavia Lacan (2003), como discorrido nessa sessão, aponta a identificação com o
significante.
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sociocultural, que é inundada por diversos contextos e identidades, incluindo a possibilidade
de encontro com sujeitos que se identifiquem com as produções geeks/nerds ou com a própria
identidade geek/nerd e/ou otaku, ou, ainda, aqueles que não assumem nem se identificam, mas
que podem ampliar seus conhecimentos sobre modos de se identificar, gerando, assim, respeito
às diferenças.
Steven Universo é considerado um dos produtos televisivos de maior sucesso em várias
faixas etárias, incluindo adultos: SU trabalha valores, liderança, maternidade, relações sociais
e

amorosas,

representatividade,

fraternidade,

preconceito,

identidade

de

gênero,

homoafetividade, conflitos, harmonia, revolução, sacrifício, propósito, e outros temas mais. É
um seriado que caminhou, ao longo de sua exibição, tocando nos sujeitos a partir da
identificação com os personagens, suas histórias e os temas abordados. SU, igual à todas as
obras narrativas audiovisuais, apresenta um universo de elementos que podem mediar
aprendizagens em contextos formais e não formais de ensino. Essas temáticas geralmente são
pouco abordadas, embora estejam ressaltadas nos documentos governamentais que orientam a
educação no país – os citados nessa pesquisa. Vale lembrar de toda a tentativa da Educação em
abordar temas emergentes no ambiente escolar que desenvolvam significados nas crianças e
adolescentes, que ofereçam suporte psicológico para o sujeito em formação. O cartoon aborda
essas questões de formas sutis e aprofundadas, mediando a produção de significados com seus
expectadores, provocando possibilidades de identificação. Quem acompanha o desenho

animada, geralmente é tocado pela forma com que os conteúdos são abordados.
Steven Universo oferece essa mediação de significados. É importante se compreender a
forma com que o programa faz essa mediação de significados, um auxílio à criança e ao
adolescente na construção de sua personalidade a partir da narrativa, em meio às adversidades
da vida em sociedade, uma vez que algumas disciplinas curriculares podem não abranger tal
sensibilidade em abordar assuntos de valores humanos.
Abordar a importância de uma animação na mediação de significados é apontar a
possibilidade de que o sujeito, principalmente ainda criança, cria mundos paralelos e ficções,
tal qual o mito ou a fantasia dos contos de fada para simbolizar o seu lugar. A grande
diferença,

por exemplo, jaz no fato de que as crianças primordialmente apenas possuíam

recursos auditivos, das histórias as quais lhes eram contadas e que fazem parte do repertório
oral tradicional. Hoje, com a possibilidade dos recursos tecnológicos contemporâneos, além
da contação de histórias estimular a imaginação, criatividade, oralidade, incentivar a leitura e
contribuir para a construção da personalidade e envolvimento socioafetivo (MATEUS, et al,
2013), também as narrativas audiovisuais assumem esse importante papel social.
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Considerando que os principais autores da educação, até aqui citados, compreendem
esse campo como significativa a partir de quando o sujeito aprende em sua experiência pessoal;
considerando que a aprendizagem não é privativa dos muros da escola; considerando que
elementos curriculares na educação podem não ser atrativos como consequência do rumo de
perspectivas tradicionais, tecnicista e não humanizada e subjetiva; considerando que a contação
de histórias é uma atividade antiga e que também circula no contexto educacional;
considerando
que mesmo havendo críticas às produções da indústria do entretenimento, o conteúdo
transmitido forma, media e transmite significados, valores e ideais – logo, a mediação de uma
animação no contexto escolar é capaz de elucidar tais elaborações ao sujeito em aprendizagem,
quer seja em contexto formal ou informal; quer seja em contexto curricular ou extra curricular.
Essas discussões foram possíveis também a partir da ideia do estudo de Alves, García e
Alves (2014), que apontaram que as tipologias da arte e do cinema possibilitam aprendizagem
formal ou informal, além de que incluir a linguagem fílmica na didática potencializa essa
aprendizagem, por meio da ficção, provocando e evocando discussões e produções de saberes
por via da arte (metáforas, estética, subjetividade, sensibilidade, intuição). Os autores abordam
a ficção como extensão da realidade, uma possibilidade de recriação de significados,
complemento do real e descoberta deste.

Surge, assim, a possibilidade de lançar mão da narrativa de Steven Universo para a
mediação da construção de significados e desenvolvimento de aspectos da personalidade, para
além de uma mera identificação de posição subjetiva. Esta pesquisa possui então esse intuito
de construir e dialogar os elementos que essa animação pode provocar enquanto diálogo
estético

e ferramentas que possam ser construídas ao docente/educador, dado a extrema

necessidade de se discutir subjetividade na escola em prol da diminuição das mazelas que o
espaço escolar possa suscitar; ou que esse espaço tenta reparar, oferecendo também uma
discussão para abordar tais elementos da personalidade e subjetividade do seu educando.
Esta pesquisa surgiu a partir de minha inquietação relacionando histórias gráficas e
audiovisuais e seu uso, principalmente em minha prática de atendimento em psicanálise com
crianças e adolescentes em consultório em uma instituição de ensino superior (IES).
Fiz atividades como profissional voluntário e atendi à comunidade assistida por uma
determinada IES, que um paciente pré-adolescente frequentava. Sua mãe o levou com queixa
de desmotivação na escola, insubordinação e notas baixas e sua demanda era que o psicólogo,
no caso eu, pudesse “consertar”9o seu filho.

9

Significante dito pela mãe
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O trabalho com Ismael10 então começou, ele tinha doze anos de idade e se demonstrava
totalmente desinteressado das sessões – questão que eu levava para a supervisão e retornava
com a angústia do caso, comum em praticantes da psicanálise. Eu o atendia e ele respondia de
forma monossilábica perguntas que envolviam o que ele fez no dia, o que ele acha de estar no
psicólogo, o que ele acha de sua mãe ter trazido ele para o tratamento psicológico, o que ele
pensa sobre a escola, como ele está na escola, e etc. E assim o trabalho com ele seguiu quase
dois meses, eu, por outro lado, lia e estudava sobre atendimentos a adolescentes, mas sem
sucesso em encontrar uma forma de convocar o sujeito.
Quando, enfim, me vi sem opções, frustrado com a orientação psicanalítica da
supervisão – que começara a dar foco em outros casos, pois era feita em grupo, recorri a algo
que havia feito na época da graduação na disciplina de Psicodiagnóstico, perguntando algo
básico: “do que você gosta?”. Claro que em supervisão11, anteriormente, escutei ferrenhas
críticas a esse tipo de questionamento, com a justificativa de não ser psicanalítico, mas desse
ponto os atendimentos com o pré-adolescente modificaram significativamente. Esse ato feito
foi decorrente de uma sequência de pensamentos que tive, mais ou menos: a ética da

psicanálise

é a ética do sujeito; o desejo do analista é da ordem do tratamento, não do

bem-estar ou de verdades absolutas nem de desejos do sujeito que atende, ora, isso não é o
analista; a psicanálise não é uma verdade absoluta.
Ismael então me respondeu que gostava de futebol, de desenhar e de desenho. Insisti de
diversas formas para ele me falar sobre os desenhos que ele fazia, lhe disse que poderia fazer
no consultório caso quisesse. Ele, sem olhar para mim e com a fala arrastada e desarticulada,
tentou comentar sobre que desenho ele gostava: “uns aí”, nas palavras dele. Logicamente me
resumi em questionar “quais ‘uns aí’?”, e então, entre um balbucio ou outro, ele disse
“japonês”.
No momento em que ouvi “japonês”, eu associei a animes12, mas precisava manter o
lugar de psicanalista, perguntando a famosa vinheta “como assim?”, usada em consultório.
Após resistir em responder, ele disse o nome do anime: “Os sete pecados”. Eu, sem pensar,
respondi, de forma clara, com outra pergunta: “Ah, Nanatsu no Taizai13? Com qual
personagem você se identifica: Meliodas, o dragão da fúria? Ban, a raposa do furto? Merlim, o
javali da

gula? Ou será que a princesa Elizabeth, descendente do clã das deusas?”. Ele

levantou a cabeça,

10

Nome fictício
Atividade comum da psicologia em que o profissional concatena uma questão específica do caso clínico e
demanda orientação de um psicólogo mais experiente no assunto.
12
Animações japonesas.
13
Tradução: Os sete Pecados Capitais.
11
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projetando o corpo para trás e saltou seus olhos de surpresa – ora, talvez não pelo spoiler14 da
princesa de Leones ser descendente do clã das deusas, mas pelo psicólogo fazer perguntas tão
específicas de um anime.
Após fazer essas perguntas, pensei que ouviria reclamações da supervisora, mas assumi
que era necessária a armadilha que armei – aqui vale a redundância –, principalmente porque,
a partir daí, o paciente começou a se implicar no tratamento e a trabalhar pontos de
identificações que ele possuía com o Capitão dos Nanatsu no Taizai, Meliodas, o dragão da
fúria, do clã dos demônios15. Ismael ainda comentou sobre outro anime, Black Buttler16, que
contava a história de um menino chefe de família que faz um pacto/contrato com um demônio
para ficar vivo e vingar a morte de sua família, perseguindo os responsáveis.
Ismael, nas sessões seguintes, entrava sorrindo no consultório e tinha muito a falar. Eu

havia oferecido a ele materiais para desenho, caso não falasse, mas surpreendentemente ele
tinha muito a dizer. Aspectos de sua personalidade começaram a ser discutidos, a partir de sua
identificação com os personagens principais de ambos animes. Com Meliodas principalmente,
pois representa a ira, mas não se irrita, pelo contrário: está sempre fazendo gracinhas e
sorrindo, mas seu real poder de demônio aparece quando irritado. Ainda foram comentadas
algumas similaridades entre os personagens principais de cada anime, pois ambos (Meliodas e
Ciel) eram chefes – um de um bar e outro de uma família nobre – e ainda crianças (o Meliodas
não

envelhece, apenas possui o corpo de um adolescente/criança e com uma idade já

avançada). O mais importante disso é que desse ponto eu poderia provocar algo do subjetivo,
pois sempre havia implicações dentro dos enunciados que ele trazia: não foram sessões para
falar de anime,

mas para falar de si, para convocá-lo sem reforçar sua identificação –

exatamente o que ocorreu, pois à medida em que as sessões seguiam, mais ele falava de si e
mais a sua mãe comentava que ele só falava do psicólogo.
O tratamento apenas seguiu mais um mês e houve uma pausa, em função do recesso de
meio de ano da IES. Eu, por mais que na supervisão tenha surgido a ideia de que deveria tomar
cuidado por estar na função de analista e não de quem assiste animes, uma ideia surgiu à
mente: da mesma forma com que pacientes vão ao psicanalista com diários, com fotografias e
ilustrações, há quem vá colocando duas identificações com narrativas audiovisuais e se o
analista começa as entrevistas preliminares trabalhando com esses dispositivos terceiros, por

14

Termo utilizado referente a informações dadas de episódios mais avançados a quem ainda não os assistiu. 15
Não tão distante disso, a mãe havia trazido o significante “demônio” na sessão de triagem e anamnese,
associando-o com seu filho.
16
Tradução livre: Mordomo Negro. (Traduzido por mim)
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que não escutar através de uma narrativa ficcional repleta de signos e discursos cedidos para o
sujeito se identificar? Claro, o trabalho em psicanálise conduz um afrouxamento das
identificações, mas começa de um lugar, e nesse caso começou desse lugar.
É importante compreender que, como preconizou Sisto (2012), já nascemos contando
histórias. Elas são elementos importantes da imaginação, como aponta Coelho (2004), pois
permitem identificação, auxiliam na simbolização do real, de conflitos; e oferecem ao sujeito
vinhetas para ser e agir no mundo. É possível observar isso nos principais mitos de culturas ao
redor do mundo e entre os tempos.
Hoje, com o advento das tecnologias, as histórias extrapolaram a oralidade ou as artes
plásticas e se apresentam através de imagens em ação, desde a criação da primeira animação,

embora seja considerado primeiro filme, de curta metragem, Fantasmagorie, em 1908, por
Emile Cohl. Desde então as produções visuais gráficas têm se ampliado; ou como aponta
García, Alves e García (2014), essas narrativas – em forma de cinema – possibilitam
expressões de sentidos afetivos, estão presentes em vários contextos culturais e são um campo
empírico subjetivo.
Assim então, esta pesquisa se norteou através do seguinte problema: Em que estilo a
narrativa audiovisual Steven Universo pode viabilizar implicações subjetivas com vistas à
construção de saberes? Utilizo aqui Steven Universo como um exemplo para toda a discussão,
isso é, há possibilidades de se discutir e desenvolver pesquisas com outras narrativas, mas
escolho aqui essa em questão, por ser um desenho animado com o qual me identifico e por
representar um dos maiores sucessos no mundo geek atualmente, com premiações e quebras de
paradigmas. Para isso, assumi por objetivo geral: analisar a construção de saberes no sujeito
através de narrativas audiovisuais contemporâneas e suas implicações subjetivas. E como
objetivos específicos: (I) Identificar a importância da subjetividade para a construção de
saberes na educação; (II) discutir as narrativas contemporâneas e suas vicissitudes com vistas a
contribuir com a educação; (III) Investigar a construção de saberes a partir da narrativa
ficcional

do desenho animado através de leitura psicanalítica orientada na construção da

subjetividade.
Apontado isso, sob essa discussão é que este trabalho compreende a relevância de
abordar novas ferramentas, narrativas e identidades que circundam a contemporaneidade e
desafiam os integrantes da comunidade escolar. Nos últimos anos, os conteúdos midiáticos, a
indústria do consumo e do entretenimento se popularizaram nos setores da sociedade.
Atualmente o acesso à rede de internet passou a ser imprescindível e, com isso, vários efeitos
na educação têm sido vistos, inclusive o uso de dispositivos móveis e da própria internet como
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interface para mediar o aprendizado, ainda ao lado do giz e a lousa em muitos lugares, mas,
muito mais presente, notadamente nestes tempos de pandemia17 e de isolamento social. Ainda
é possível discutir como esses aprendizados podem ocorrer para além dos muros da escola. O
que se propõe são caminhos que o sujeito pode ter para a construção de suas experiências,
significados, relações sociais, cidadania, significações e etc – abordado nas discussões acima –
que compreendem ferramentas que são encontradas na cultura e nas identidades culturais.
Tomando Steven Universo como exemplo de dispositivo para discussão de saberes,
significados e construção de subjetividade, a discussão desses temas e orientações que compõe
os PCNs são possíveis através de uma personagem carismática com a qual pessoas de

diferentes idades podem se identificar.
Estudar cultura, identidade geek/nerd/otaku, produções animadas e cinematográficas
para a produção de saberes, significados (ou quaisquer epistemes que circulam a dimensão da
subjetividade e das relações sociais) no contexto da educação (sala de aula – que o professor
irá se deparar – ou além dos muros da escola – em ambientes não formais de educação, do real
ou do virtual, afinal de contas os espaços virtuais eram uma das poucas formas do nerd se
sociabilizar18) é também um componente que auxilia a ideia de Saja Santos, que defendeu que
“A sala de aula não é a ‘cela’ de aula” (SANTOS, 2018). Esse pensamento desdobra diversos
entendimentos, e embora não faça parte da discussão principal ou da questão norteadora, creio
– como pesquisador e sujeito – que é importante refletir porque os dispositivos contidos na
cultura pop são negligenciados, levando em consideração o que esse campo oferece para o
sujeito de identificação à produção de significados e significados por suas narrativas; há uma
educação que ocorre fora dos muros da escola.

17

Pandemia se refere a uma transmissão intercontinental de uma doença, que nesse caso me refiro à COVID-19,
doença causada pelo vírus Sars-Cov-2, surgiu inicialmente em dezembro de 2019 e se espalhou pelo mundo,
forçando alterações globais nas rotinas e cuidados como distanciamento social, alteração de funcionamento do
comércio, uso de máscaras protetoras e etc. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, S/D).
18
Como Matos (2011; 2012) abordou em sua pesquisa. Os nerds eram os “estranhos”, inicialmente, o deslocado
da cultura regional-local, que não possuíam boa interação social nos termos daquilo que a sociedade (americana)
entendia como “bom” e “saudável”. Os indivíduos nerds poderiam, hoje, serem identificados inclusive como
portadores de algum tipo de condição sindrômica que o diferenciava dos demais; aqueles que gostavam de gibis
e Histórias em Quadrinhos (HQ), ciências e programações da cultura pop – e não se interessavam por esportes
mas se destacavam em outras disciplinas do currículo envolvendo ciências – estavam nesse emaranhado,
aglutinando também com o termo geek, que são os entusiastas da cultura pop/moderna. Essa identidade no
Brasil se condensou com os ditos CDFs, que consumiam não só elementos da cultura pop/moderna como se
destacavam em escores altos. Um elemento importante a se destacar é que os indivíduos dessa identidade
possuíam obsessão em construir saberes sobre os produtos dessa cultura, de narrativas, jogos e fantasias. A
aprendizagem e o saber sobre determinado assunto ou universo de uma produção eletrônica, ou de uma
narrativa, é um dos fazeres nerds, algo que levanta reflexões de como o mundo das coisas são e de como o
indivíduo o simboliza.
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Falando em subjetividade, esse trabalho foi redigido em primeira pessoa, seguindo uma
tendência de escrita acadêmica nas ciências humanas e sociais aplicadas, afinal de contas é
difícil conceber a neutralidade em um contexto em que o observador seleciona o objeto e o
tema a ser pesquisado. Além disso, como um sujeito em análise, parto do princípio de que a
escolha

e o desejo pelo objeto de estudo/pesquisa revelam um lugar em que minha

subjetividade emerge, salvaguardando aspectos acadêmicos que uma dissertação de mestrado
reserva.
Nesta pesquisa, busquei também fontes como Blogs, Wikipédia, Fandom (wikia), e

canais do Youtube, que podem não ser consideradas acadêmicas, sendo esse um limitante para
uma fonte bibliográfica, mas foi necessário recorrer a essas fontes para discutir algumas das
narrativas audiovisuais – e do próprio Steven Universo – que não retornam informações
suficientes e/ou satisfatórios caso escolha em fonte de dados acadêmicos.
A atualidade, atravessada pelo capitalismo, exige de determinadas narrativas
audiovisuais capital para se sustentar no ar, logo, essas fontes alternativas – independente do
posicionamento da academia – são as mais viáveis por serem alimentadas por uma cultura pop
jovem: uma cultura de fãs do show. Esses canais não podem ser descartados como fonte
fidedigna, primeiro pelo fato de que as universidades não acompanham o crescimento e
transformação sociocultural com a mesma velocidade que a sociedade e a cultura se
movimentam. Em minha busca bibliográfica obtive pouco retorno de determinadas narrativas
que escolhi para citar ou discutir, sobretudo a de SU, que compõe a pesquisa principal. Já essas
fontes de dados não acadêmicas possuem vários textos extraídos de quaisquer fontes de
informações compiladas (site oficial, livro oficial, conta de twitter ou instagram de criadores e
etc.).
Essa é uma pesquisa de natureza qualitativa, que compreende também a produção de
saber a partir das relações culturais, isso é, as informações dos fãs19 que obsessivamente
estudam a série e seus elementos como atividade de cunho pessoal, ou mesmo que para
produção e democratização do conteúdo, deve ser tomada como fonte suficiente para discussão
dos elementos do show20. É uma atividade dos geek/nerd/otaku compreender e juntar
informações e curiosidades sobre seus programas favoritos - Isso é um dado autobiográfico,
inclusive.
Nesta seção, vimos por quais objetivos esta pesquisa se orientou, bem como uma
apresentação do tema e sua relevância. A seguir, apresento os caminhos metodológicos, dentro

19

Informações essas que foram utilizadas para compor dados acerca de Steven Universo. 20 Animações,
programas e etc nos Estados Unidos da América – país de criação de Steven Universe – podem ser chamadas de
show, diferente do Brasil, que é apenas associado a concertos de músicos.
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de uma pesquisa qualitativa, com método de análise documental. Apresento ainda as categorias
teóricas estabelecidas, o dispositivo e as categorias de análise.
Esta dissertação possui seis seções, incluindo Introdução, Percurso Metodológico,
seções teóricas e Considerações Finais. As seções teóricas foram construídas no intuito de
atender às categorias teóricas, que são elas: (I) Psicanálise, educação e subjetividade(s); (II) A
pós-modernidade, o sujeito e a identificação subjetiva; e (III) A função da fantasia e as

Narrativas audiovisuais Contemporâneas. A primeira categoria deu nome a uma seção –
apresentada logo após a metodologia, a segunda e a terceira estão discutidas na seção seguinte,
intitulada “AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS CONTEMPORÂNEAS: o sujeito pós
moderno, a cultura, a identificação e seu poder”.
Na seção “EDUCAÇÃO E SUBJETIVIDADES”, apresento uma discussão que
sustente a interseção entre educação e Psicanálise, tendo vistas à(s) subjetividade(s) enquanto
elemento que as une; na seção o conceito de subjetividade para filósofos que contribuíram para
o campo da educação, além de um diálogo que expõe como é possível a inclusão de temas
relacionados à subjetividade na sala de aula, através da análise de dois documentos importantes
da educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a BNCC. Ainda nessa seção,
apresento algumas concepções sobre a subjetividade para a Psicanálise, e dialogo o conceito
com os autores e autoras trazidos para o diálogo na subseção anterior do campo da filosofia. Na
terceira subseção, elaboro algumas contribuições da Psicanálise para o campo da Educação.
Na seção “AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS CONTEMPORÂNEAS: o sujeito
pós-moderno, a cultura, a identificação e seu poder” apresento discussões como a ampliação
do que se entende por ficção e fantasia, um breve estudo psicológico das narrativas de fantasia
e suas implicações para o sujeito. Inicialmente abordando um panorama geral da pós
modernidade, o estado do sujeito nesse tempo e alguns processos que ocorrem nele;
posteriormente discuto sobre narrativas de fantasia, a sua função para o sujeito e esboço a
noção

de ser uma ferramenta para o sujeito. Após as seções teóricas ainda apresento a

narrativa

audiovisual contemporânea Steven Universo, na seção intitulada “STEVEN, O

UNIVERSO”.

Nela apresento a história de Steven, alguns de seus temas e analiso um

episódio.
Essa dissertação é fruto de um processo de subjetivação longo, há poucas novidades
para mim enquanto pesquisador, mas creio que é inovadora talvez para um Programa de Pós
Graduação – que ainda possui críticas defasadas e carregadas de concebimentos prévios às
narrativas audiovisuais. É uma pesquisa que pode ser compreendida como o primeiro passo em
um percurso que envolve as confluências apresentadas por ela e inseridas no campo da
educação.
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2 CAMINHO(S) METODOLÓGICO(S)

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optei por metodologia de abordagem
qualitativa, que permite ao pesquisador uma compreensão de significados e significações e do

conceito pesquisado, segundo Minayo (2010). Para a realização desta pesquisa, o método
adotado foi o de análise documental, que segundo Sá-Silva (et al, 2009), visa investigar,
analisar e tecer reflexões a partir da narrativa da animação Steven Universo, viabilizando
possíveis

manejos da subjetividade e identidade através dessa história em contexto da

educação. Para tal, o método em questão visa analisar inicialmente o material que irá compor
a pesquisa; coletando

e resumindo principais partes para assim desenvolver a análise e

discussão das informações produzidas. O documento em questão é a narrativa do desenho
animado Steven Universo, e documentos da educação, com finalidade de estabelecer uma
análise que favorecesse a identificação de temas desses documentos em na animação.
Kupfer (2000) postulou que a proposta da educação era de formar os indivíduos,
considerando seus conteúdos pré-estabelecidos como critério de avaliação para atestar
aprendizagem, que assim, aparentemente, se dava semelhante a um adestramento de saber –
cenário que as ciências da educação vêm lutando para mudar. Isso nos inspira a separação de
uma instância subjetiva que, para a psicanálise, orienta o sujeito não no seu percurso no saber
– saber esse que também é singular tanto quanto o percurso do sujeito
Ainda segundo a autora, olhar, falar, refletir sobre a subjetividade é então a tentativa da
psicanálise no empreendimento de um elo com a educação. O sujeito da psicanálise não está
nos significantes articulados, mas se esconde por de trás das malhas dos ditos e não ditos, é
inconsciente. Refletir que a psicanálise compreende o sujeito de um outro lugar, do lugar do
inconsciente, é pensar que o sujeito responde daí, de sua singularidade; de sua tentativa de
construção de seus significados para lidar com o real. Inscreve-se então uma possibilidade da
psicanálise discutir os processos da educação.
Claro que o sujeito da psicanálise não está no enunciado do dito e na análise de um
programa infantil não haveria um sujeito dotado de um inconsciente, todavia possui um
coletivo

de subjetividades ali expressas, produzidos em cultura, além de que há de se

considerar que o personagem é uma criação humana, por isso, carrega as características de
seres humanos. Outra situação que se faz necessário discutir é que a psicanálise se afasta de
modelos prontos e técnicas pré-programadas, todavia essa pesquisa tenta dialogar a educação
e a psicanálise, então é viável que haja uma produção que pode provocar discussão nos
sujeitos, a saber a narrativa que será analisada e construída e endereçada para os educadores
aplicarem em sua prática,
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orientados a fomentar discussões que os sujeitos educandos produzam saberes nas crianças e
adolescentes a partir da possibilidade de mediação de significados que esse cenário propõe.

Esse rumo a ser tomado se justifica em ser o primeiro passo de uma pesquisa maior que, não
seria viável para uma dissertação: a abordagem da fantasia do desenho animado em questão
dentro de um contexto escolar, a coleta dos ditos dos sujeitos e a discussão de como foi
possível provocar e pontuar a construção de significados relacionados. Ou seja, esta pesquisa
se propõe a uma discussão inicial, e os impactos e resultados suscitados de suas provocações
poderão compor um segundo passo deste estudo em um outro momento, possibilitando a
aproximação com o contexto da educação a partir de um outro locus, a escola.
Couto (2010) debate que adotar uma metodologia em Psicanálise é romper com a
rigidez de uma busca restrita ao objeto e ao sujeito através de uma metodologia científica
cartesiana. Há uma variada gama de grupos em psicanálise e formas de se pesquisar, não
restando um

método específico mais adequado em psicanálise, mas as orientações

psicanalíticas. A pesquisa em psicanálise não é aberta a qualquer tipo de raciocínio. Pesquisar
em psicanálise é seguir o

raciocínio psicanalítico sobre seu objeto, que é o sujeito do

inconsciente (LO BIANCO, 2003).
Lo Bianco (2003) introduz dois tipos de pesquisa em psicanálise, uma clínica e outra
acadêmica. A clínica se baseia na investigação psicanalítica, a saber que quem se debruça no
método psicanalítico investiga, como sugere Freud em seus textos (1996), que a pesquisa e o
tratamento analítico são sinônimos. Já a pesquisa acadêmica em psicanálise se caracteriza por
uma busca conceitual de informações, como Freud (1996) indicou nas três esferas do que seria
a psicanálise:
Psicanálise é o nome de (1) um procedimento para a investigação de processos
mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo, (2) um método (baseado
nessa investigação) para o tratamento de distúrbios neuróticos e (3) uma coleção de
informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas, e que gradualmente se
acumula numa nova disciplina científica (FREUD, 1996, p. 253).

Assim, a pesquisa de campo em psicanálise possui um certo teor clínico e, por essa
orientação, é uma pesquisa-intervenção pois ao passo que apresenta o dispositivo analítico (o
trio em que um escuta, outro fala a partir do Outro do inconsciente) ao sujeito da pesquisa, o
pesquisador trabalha com o discurso do Outro, marcado de dizeres latentes, escondidos por trás
dos ditos, carregados de singularidade, sintomas, afetos, identificações, gozo e, por que não,
desejo. Essa pesquisa não perderá o seu caminho da psicanálise, mas não se inclinará à uma
perspectiva clínica, e sim por uma perspectiva acadêmica, o que coaduna com Lo Bianco
(2003) e a terceira concepção de Freud (1996).
30

Completando com Lacan (2003), há duas modalidades em psicanálise: a de intensão e a

de extensão. A de intensão possui propósito de formar analistas – o fazer puro clínico; a de
extensão se aproxima da função da Escola, que é difundir a psicanálise. Uma pesquisa de
campo em psicanálise possui uma característica da psicanálise em extensão, ao passo que
pesquisa

recolhe elementos para ser apresentada em escritos que a sociedade e as

comunidades acadêmicas terão acesso, reforçando a presença da psicanálise no mundo. Este
trabalho não se distancia da pesquisa em psicanálise, pois o que está em jogo é a lógica
defendida pela psicanálise em sua base epistemológica, nascida dos casos clínicos e ampliados
à uma investigação e discussão conceitual, a saber, uma leitura de abordagem psicanalítica, na
categoria de psicanálise em extensão.
Aponto, nesse percurso metodológico alguns espinhos para a tentativa de dispor de um
método que contornasse a interseção da psicanálise com a universidade, ora pois essa pesquisa
foi possível de ser desenvolvida em contexto universitário, mas confrontando sujeitos com
posições institucionais de destaque, que rechaçava a psicanálise, ou imaginavam que a
psicanálise só podia fazer pesquisas clínicas e individuais. Decerto há enodamentos de um
engodo científico que tensiona as concepções psicanalíticas somadas com minha percepção
enquanto sujeito-pesquisador, autor deste trabalho. Nas palavras de Dunker e Paulon (2016, p.
11), o método analítico foi definido por Freud:
[...] não apenas como um método de tratamento, mas também como um método de
investigação. E exatamente nesse ponto que a psicanálise pode ser mais facilmente
caracterizada como uma análise do discurso. Faz-se necessário compreender que, já
em Freud, encontra-se a composição de um trabalho sobre a materialidade
linguística
escorado em esquemas conceituais e literais, orientado por uma ética transformativa
[...]

A animação possui cinco temporadas e 160 episódios (161 com o episódio piloto).
Além disso, possui um longa-metragem com a trama que faz sequência à história21 e uma
temporada

de epílogo22. O show sugere elementos que envolvem construção de gênero,

identidade,

identidade de gênero, feminino, feminismo, fraternidade, homoafetividade,

relações

interpessoais, relações sociais, relações amorosas, revolução, masculinidades,

mediação de

conflitos, diplomacia, responsabilidade, resiliência, identificação subjetiva,

relações parentais, luto, conflitos e guerras e entre outros temas. Para o desenvolvimento da
pesquisa, foi abordada

a constituição do sujeito, dialogando com a Psicanálise

Freudiana/Lacaniana como base teórica-

21

Lançado nos Estados Unidos em 02 de Setembro de 2019
Steven Universe Future, no original; Steven Universo – futuro, na versão Brasileira. Estreada em 07 de
Dezembro de 2019, ainda em lançamento.
22
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epistemológica. Desse estudo foi analisado um episódio que possam discutir temáticas
envolvendo subjetividade para docentes viabilizarem tais provocações da história do Steven.
Para a construção teórica dessa pesquisa defini como categorias teóricas as seguintes: (I)
Psicanálise, educação e subjetividade(s); (II) A pós-modernidade, o sujeito e a identificação
subjetiva; e (III) A função da fantasia e as Narrativas audiovisuais Contemporâneas. Na
primeira categoria dialogo com autores como: Mansano (2009), Larrosa23 (1999), Guattari e
Rolnik (1996), Deleuze e Guattari (2010), Freud (1996a;1996b;2006b;2006c); Kupfer (2001) e
Lacan (1992; 2003) como autores de base, além de dois documentos que orientam a educação
(PCNs e BNCC), para abordar aspectos da subjetividade, da psicanálise e da educação. A
segunda categoria busquei fonte em: Giddens (1991); Freud (1974); Bauman (1998; 1999;
2001; 2005); Hall (2006); Bhabha (1998); e Lacan (2003) – necessário para poder discutir o
estado do sujeito na pós-modernidade e dar fundações teóricas aprofundadas afim de que
sejam compreendidas as influências do tempo atual e seus paradigmas para a produção das
narrativas audiovisuais e sua relação com os sujeitos que as consomem. Para poder sustentar a
discussão que relaciona a função da fantasia das narrativas, dialoguei com: Bettelheim (2016),
Campbell (2013) e Corso e Corso (2006; 2011).
Para a produção de informações, foi utilizado como dispositivo a Análise Fílmica
Psicanalítica, que consiste numa leitura psicanalítica – isso é, uma análise feita através de
conceitos psicanalíticos. Dessa forma, essa leitura possibilita a análise de personagens, temas
ou linguagens de cinema (RIVEIRA, 2008). Esse trabalho analisa Steven Universo dentro de
sua narrativa. O dispositivo ainda é basicamente uma leitura, discutindo processos
psicanalíticos, e é aberta, isso é, pode ser focada em um sintoma do personagem, em um
conceito da psicanálise, em uma psicopatologia, em qualquer elemento dentro do campo da
psicanálise.
Entendendo que as narrativas são um exercício da civilização humana, são caminho
para trabalhar aspectos da subjetividade, como assinala Bettelheim (2014, p. 14).
Para dominar os problemas psicológicos do crescimento - superar decepções
narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar
dependências infantis; obter um sentimento de individualidade e de autovalorização,
e um sentido de obrigação moral - a criança necessita entender o que está se
passando dentro de seu eu inconsciente. Ela pode atingir essa compreensão, e com
isto a
habilidade de lidar com as coisas, não através da compreensão racional da natureza e
conteúdo de seu inconsciente, mas familiarizando-se com ele através de devaneios
prolongados - ruminando, reorganizando e fantasiando sobre elementos adequados
da estória em resposta a pressões inconscientes. Com isto, a criança adequa o
conteúdo
inconsciente às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar com este conteúdo. É

23

Em verdade o último sobrenome de Larrosa é Bondía, mas, em razão dos pesquisadores do campo da educação
conhecerem mais o sobrenome Larrosa do que Bondía, optou-se em utilizar Larrosa nessa pesquisa.
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aqui que os contos de fadas têm um valor inigualável, conquanto oferecem novas
dimensões à imaginação da criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente
por si só. Ainda mais importante: a forma e estrutura dos contos de fadas sugerem
imagens à criança com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar
melhor direção à sua vida.

Enquanto processo, elenco aqui o escolhido, a subjetividade, na qual me debrucei em
uma arqueologia. Discutir esse processo é amplo; analisá-lo em uma pesquisa também.
Principalmente quando percebemos, em diversos autores, que a subjetividade é um processo
que se constrói o eu na relação com o outro, como observado em Guattari e Rolnik (1996);
Mansano (2009); Larrosa (1999); Pereira (2016); Deleuze e Guattari (2010); e Cascadi (1995).
A psicanálise aborda a subjetividade de forma um pouco diferente da filosofia, mas possui,
obviamente, semelhanças. Para alguns psicanalistas como Couto e Castro (2019); Guirado et al
(2016); Gama (2016); Rosa et al (2015); Passone (2014); Rehbein e Chatelard (2013); Tavares
(2013); e Bocca (2012), a subjetividade é construída na alienação com o Outro (do
inconsciente), mas entre pares, em que a criança pode reafirmar sua singularidade no mundo; é
um saber sobre si, uma posição egóica construída através de identidades e traços de
identificação, vivos numa experiência de linguagem.
Uma análise fílmica psicanalítica permite ao pesquisador liberdade na escolha de
elementos para discussão, como apontou Riveira (2008), não exige um modelo como alguns
outros dispositivos de pesquisa. A subjetividade aqui então é tomada como esse grande
processo, dentro dela, como apresentado anteriormente nos autores citados, elenco a
construção do eu enquanto processo secundário e integrado no conceito de subjetividade. Ora,
as narrativas

são dispositivos que auxiliam essa construção, como foi endossado com as

palavras de Bettelheim (2014), logo, apontar saberes construídos com auxílio da narrativa de
Steven Universo significa sustentar o saber sobre si, sobre a construção de si. Essa proposição
coaduna, inclusive, com alguns temas transversais dos PCNs – que desenvolvi mais adiante.
São eles: Autoconhecimento, Autoconfiança, Autonomia, Construção de identidade e
Consciência de si.
Tomar as narrativas como dispositivo para construção de saberes em subjetividade é dar
lugar à construção desses saberes sobre si. Em razão dessas concepções e também da
viabilidade de tempo e espaço da pesquisa, separei então, para discutir nessa dissertação, uma
única categoria que engloba a proposta: a construção da subjetividade (grifo meu), que foi o

elemento de minha leitura fílmica psicanalítica, dividida em duas subcategorias: 1) Implicações
subjetivas e 2) Construção de saberes. Para a realização da análise das informações produzidas,
escolhi um episódio para discutir a proposta dessa pesquisa, Amigo monstro (episódio 23,
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temporada 1), pois o episódio aborda a relação com o outro, a compreensão, a construção do
eu, identidade e consciência de si, elementos necessários para falar da subjetividade.

2.1 ETAPAS DA PESQUISA
As etapas desta pesquisa ocorreram em quatro passos: (I) Aprofundamento das
discussões teóricas e bibliografia; (II) Definição das categorias de análise; (III) Definição dos
episódios para a análise; (III) Resumo descritivo parcial dos episódios; (IV) Análise dos
resultados. No passo (I) foi realizado um aprofundamento dentro da bibliografia elencada e a
leitura e discussão de pontos teóricos; no passo (II) defini quais categorias embasariam a
minha análise dos resultados; o passo (III) contou com uma narração em forma resumida dos
episódios selecionados para a análise, que correspondesse ao tema da categoria elencada; por
fim, o passo (IV) desenvolvi a discussão dos resultados, isso é, a discussão sobre os capítulos,
a sua análise e emparelhamento com argumentos teóricos aqui discutidos.

2.2 STYLO: UM PERCURSO DO SUJEITO PESQUISADOR
Dispor uma narrativa audiovisual como objeto de pesquisa é apostar em seu uso
criativo para construção de saberes, dito isso questiono: por que não levar para o contexto de
educação, pensando a educação a partir de uma posição privilegiada para a subjetividade,
inclusive

coadunando com o que se dispõe nos PCN e BNCC? O sujeito faz uso dos

dispositivos em seu cotidiano, isso não é elemento passível de análise por não ter um sujeito
que fala? O sujeito lê o mundo e suas coisas, por vezes há um mediador nessa leitura, no
campo da educação.
Sendo minha posição de sujeito da falta, movido pelo desejo a um objeto, aponto que
antes de mais nada, o caminho é meu, logo, o percurso metodológico se inscreve em uma
direção caminhada por mim enquanto sujeito-pesquisador, isso é: óticas, visões, colagens,
descolagens, aproximações, afastamentos, montagens, desmontagens. O que quero dizer é que
inauguro um método limitado a esse momento e a essa pesquisa, para poder discutir os meus
objetivos, quebrando a concepção de uma metodologia estanque, assim determino a minha
escrita, o meu estilo.

Para isso, faço uma metáfora, a qual não sei se foi proveniente de minhas elaborações
ou de orientações psicanalíticas – pois se entende em psicanálise o significante estilo, mas
nesse

momento não interessa discorrer sobre isso e, sim, apontar a minha associação

significante –,

pois escrita e estilo soam como significantes próximos. Em francês, stylo

significa caneta; em latim, stylus, um instrumento da escrita. Apesar das diferenças fonéticas e
de significados, estilo
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soa similar a stylo, e por que não associar estilo – algo que possui uma característica peculiar –
com

stylo?

Começo com o significado da característica peculiar, atravesso um

instrumento/dispositivo de escrita, e encerro no ato da escrita em si como forma pragmática de
um desejo, e assim grafo o (meu) estilo (peculiar) de escrever esse estudo – esse é meu estilo –
que consiste também na escrita em primeira pessoa, demarcando lugar de sujeito pesquisador
movido e implicado por um desejo. Dito isso há algumas outras considerações e aproximações
que postulo.
Comentei nas discussões anteriores uma inquietação sobre o (tele)espectador. Discorro
sobre minha história de vida, desde um pouco antes de aprender a ler e escrever, inaugurando
assim um estilo (stylo) de dispositivo pautado em minhas experiências socioculturais e
subjetivas, dentro das inclinações epistemológicas aqui discutidas – logo em minha leitura.
É importante que @ leitor@ compreenda que nada disso é possível sem o fenômeno da
identificação subjetiva que os sujeitos constroem dentro de suas identidades sociais. Digo isso
pensando na concepção de Lacan (2003) de que é com o significante que o sujeito se identifica.
Essas narrativas possuem pessoas, formas, ideias e etc., com potenciais significantes que os
sujeitos se identificarão, claro que dentro das possibilidades socioculturais e subjetivas. Na
introdução apontei a identidade geek/nerd/otaku, que compõe-se de diversos sujeitos que se
identificam com elementos dessa cultura pop. Pensar na identidade é também discutir a
identificação do sujeito às narrativas, discursos e etc. Lacan ainda compreende o inconsciente,
inaugurado em Freud, por linguagem, e a identificação torna-se um dispositivo de linguagem,
segundo Hall (2006), pois o sujeito se identifica por essa via. Mas a identidade pode ser uma
projeção de si pelo outro.
É importante apontar o estado da pós-modernidade. Através da discussão dos autores
articulados neste trabalho, foi possível compreender que a pós-modernidade é um tempo de
suspensão, marcado por crises sociais e psicológicas. A crise e as rupturas demarcam no
sujeito pós-moderno o seu estado, como saída há uma multiplicidade de concepções que
podem ser pensadas como forma de escape ao mal-estar. Um tempo de multiplicidade de

formas de ser e estar; multiplicidade discursiva e de produções; além da união mundial por
meio de mídias e comunicação, transporte e internet.
O sujeito, para lidar com o real e seu estado de crise, sempre buscou – por intermédio
da fantasia –, compreender o mundo que o rodeava ou o mundo dentro de si. Harari (2017)
aponta que isso se faz presente na pós-modernidade ainda, ou seja, ficções são construídas,
lidas, assistidas e escutadas como forma de subjetivação e construção da identidade. Quem
assiste Steven toma esse significante, mesmo que de forma negativa, para fazer uso: algo o faz
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fisgar, e essa cola imaginária dá sustento a toda possibilidade de uso das narrativas
audiovisuais contemporâneas para provocações mil de construção ou produção de saberes.
Com esse pensamento, me debruço com a escuta apurada, sobretudo em função de minha
própria experiência de vida, como dito acima, e de meus pares: quem se identifica com a
narrativa ou quem assume a identidade geek, nerd ou otaku, sai do cinema querendo discutir
situações de
vida, construções ideológicas e relações entre a ciência, as humanidades e a vida. Para ilustrar,
quem vai ao filme da Capitã Marvel e é identificado a essa narrativa ou é geek/nerd/otaku sai
do cinema querendo falar sobre a inclusão/exclusão do feminino no Universo Cinematográfico
da Marvel. Quem sai do cinema depois de assistir Batman vs Superman, logo vai comentar
com os seus pares de como a construção da masculinidade é apresentada na cultura. Quem
assistiu The Boys quer discutir na internet ou por outros meios qual é a relação da condição
humana de ser com o poder. Quem assistiu Pantera Negra sai da sala de cinema empolgado
para falar sobre representatividade negra e teorias étinico-raciais. Quem assistiu Naruto, quer
discutir com seus pares sobre discriminação, parentalidade, masculinidade tóxica, relações
internacionais. Isso tudo é, como se diz popularmente, o bê-a bá de geeks, nerds e otakus, algo
que a academia24 não vai alcançar enquanto tratar esse tipo de estudo como uma periferia ou
como não acadêmico, ou, no caso específico desta pesquisa e de minha experiência, como algo
que não é do campo da educação.
Quando escrevo de meu stylo, estou apontando que o sujeito colaborador dessa
pesquisa

sou eu mesmo, enquanto um observador, pesquisador e aquele quem analisa as

informações

produzidas a partir de perspectivas teóricas (principalmente da psicanálise

enquanto pesquisa básica aplicada). É fazer uso de dispositivo, é também um enleituramento.
Nesta pesquisa, houve uso de fontes criadas por fãs, por causa de poucas pesquisas que
discutem Steven Universo/Universe, ou seja, fontes como Wikipédia e Fandom. Ambas

possuem a possibilidade de fãs mais obsessivos com detalhes de programas e histórias
alimentarem com dados observados. O meio acadêmico falta naquilo que a cultura enriquece.
Não é científico a academia rechaçar essas fontes com justificativas frívolas que a cultura
acadêmica impõe como verdades absolutas. Retomo esse posicionamento acerca dessas fontes,
primeiro porque por falta de um DVD ou Blu-ray do filme fica extremamente complicado

24

Especificamente o campo da educação e seus educadores obtusos que criticam a ciência positiva, mas usam
discursos hipócritas para sustentar positivismo; ou se põe aberto para discussões diversas, mas quando a real
diversidade chega, fecham-se espaços; vomitam Paulo Freire, mas são completamente anti-freirianos em seus
atos pedagógicos. As faculdades de comunicação, tecnologia e filosofia não são os únicos espaços que devem
discutir cultura e produção cultural.
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referenciar as informações aqui produzidas, e segundo porque são páginas em que as pessoas
comuns podem escrever, sobretudo os fãs do programa. Tomo a produção dos fãs de Steven
com o respeito devido, afinal de contas a Universidade não está refletindo seu fazer científico e
inclinando-se a produções socioculturais? Os espaços virtuais são espaços de produção
cultural. Espero que @ prezad@ leitor@ mantenha isso em mente ao decorrer da leitura desta
minha pesquisa.
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3 EDUCAÇÃO E SUBJETIVIDADES

A ideia de Fullan e Hargreaves (2000, p. 28) aponta a necessidade da docência ampliar
suas concepções para a mediação através de mais recursos para a sala de aula: “[...] ampliar a
concepção do professor, de modo que cada um traga mais recursos para a sala de aula, em
consequência de estar cotidianamente conectado a uma rede mais ampla de deliberações
profissionais”. Pode-se entender as narrativas contemporâneas como recursos, quer seja a
simples exibição da própria narrativa como se apresenta, ou na discussão sobre ela: todas
abordam temas transversais à educação, questões que envolvem a subjetividade.
Dos documentos governamentais brasileiros sobre educação, são os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) os que integram Temas Transversais nos currículos e visam
integrar as áreas convencionais do ensino, relacionando-as com questões contemporâneas; não
constituindo novas áreas, mas a integração delas. Essas discussões põem a escola a refletir e
atuar na educação de valores e atitudes em todas as áreas, orientando todo trabalho pedagógico
em outras perspectivas (BRASIL, 1997), como podemos verificar no próprio documento:

[...] a perspectiva transversal aponta uma transformação da prática pedagógica, pois
rompe a limitação da atuação dos professores às atividades formais e amplia a sua
responsabilidade com a sua formação dos alunos. Os Temas Transversais permeiam
necessariamente toda a prática educativa que abarca relações [...] (BRASIL, 1997, p.
30).

Dentro dos dez objetivos do Ensino Fundamental, ainda segundo os PCNs, é preciso
abordar temas que compreendam diversas questões. Os PCNs não apontam novos curriculares,
mas Temas Transversais nos Curriculares Comuns, além de reordenar esses curriculares
comuns, visando situações, metodologias e didáticas em que se abordem essas questões, como
podemos analisar na citação abaixo:
[...] adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; posicionar-se de
maneira crítica [...] utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar
decisões coletivas; [...] construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal [...]; conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais; [...] desenvolver o
conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades
afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social,
para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania
[...]; utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e
corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar
e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a
diferentes intenções e situações de comunicação; saber utilizar diferentes fontes de
informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando
para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise

38

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. (BRASIL, 1997, p.
09).

Destaco então as atitudes e valores que constam nos objetivos do ensino fundamental:
respeito às diferenças, desenvolvimento da identidade pessoal; bem como o diálogo para
resolução de problemas. As narrativas contemporâneas – como exemplo, o Steven Universo –
tomam esse tipo de posicionamento em seus enredos, através das histórias de seus
personagens. Afinal, coadunando com Meyer (1988), sobre o conto tratar-se de uma narrativa
educativa, podemos dizer o mesmo sobre SU, o qual se encaixa nessa narrativa em questão.
Segundo esse autor, a narrativa:
[...] contém toda uma pedagogia, frequentemente plena de humor, que transmite uma
maneira de viver, uma certa qualidade na relação com o outro. [...] ensina, se
soubermos escutar, uma sabedoria, uma arte de viver que os mandigas dão o nome
de
mogoya, que vem a ser a própria dignidade humana. (MEYER, 1988, p. 5).

Podemos apontar que dentro desses objetivos se encontram a importância de
consciência de classe, das diferenças, do respeito e da interação social e desenvolvimento da

criatividade,

das comunicações e uso de tecnologias, o que contextualiza as narrativas

contemporâneas que são consumidas dentro das identidades culturais geek/nerd/otaku (que
representam o público

que mais consome ideias e produtos de narrativas de desenhos

animados, literatura de ficção e

fantasia e produções cinematográficas da atualidade25,26,

entretanto o mercado das produções

de cinema é consumido popularmente por outras

identidades culturais, e de diversas idades27).
Os Temas Transversais encontrados nos PCN e reforçados pela BNCC apontam para a
necessária abordagem na escola sobre ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde,
Orientação Sexual e Temas Locais. Introduzem questões sociais no Ensino e Aprendizagem de

25

E sobre produções cinematográficas, atualmente a maior representação do mercado do cinema é a Disney,
compondo principais histórias de conto de fadas, os super heróis da Marvel (sua maioria), os heróis da Marvel
que o próprio estúdio não possuía direitos, os da FOX Estúdios – pois estavam na FOX estúdios, comprada por
71,3 bilhões de dólares, incorporando em seu repertório a franquia Avatar e Os Simpsons (série de mais tempo
no ar nas telas dos Estados Unidos) – o universo das histórias de ficção científica dos Estúdios Lucas Filme,
como Quintanílla (2019) aponta.
26
Ainda representadas pela Disney e seu império no mercado cinematográfico, contando com os seis filmes de
maior bilheteria do ano de 2019. Apenas 3 desses filmes renderam mais de 1 trilhão de dólares, e consagrou o
filme de super heróis da Marvel Vingadores: ultimato como o mais novo filme de maior bilheteria de todos os
tempos; das cinco maiores bilheteria de todos os tempos, três são da Disney: Vingadores: Ultimato – Star Wars:
O despertar da força – Vingadores: Guerra Infinita. O filme Avatar, uma das maiores bilheterias do mundo,
pertence a FOX, comprada pela Disney. O alcance da Disney com o cinema mundial é de 5 mil personagens,
abordados em diversos produtos e produções, com histórias seriadas ou histórias do mesmo universo mas com
tramas paralelos. Temos aqui um grande gigante de produção cinematográfica com uma receita bruta anual, em
2018 por exemplo, 59 bilhões de dólares, e contendo os artistas de Hollywood mais bem pagos (SANDOVAL,
2019).
27
Como aponta Cerqueira (2018), discutindo a repercussão das produções da Disney sobre o público jovem,
apresentando narrativas antigas e nostálgicas, porém repaginadas com o contexto internacional que se vive hoje
– problemáticas de saúde mental, gênero, representatividade e etc - e seduzindo crianças a conhecer suas
histórias.
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valores e atitudes, autonomia, respeito, justiça, diálogo, solidariedade, afetividade e
racionalidade. Todos temas envolvendo relações sociais e subjetividade (BRASIL, 1997). No
ensino Médio, as concepções são mais demarcadas ainda. A necessidade da discussão de
temas transversais aponta o acompanhamento do caminhar da sociedade em revoluções
tecnológicas, na construção de cidadania, subjetividade e da identidade individual e coletiva
no contexto de um mundo globalizado, seguindo os valores éticos e estéticos que inspiram
outros documentos públicos e nacionais como a Constituição e as Leis de Diretrizes Básicas
sob as consignas da sensibilidade, igualdade e identidade (BRASIL, 2000). Nas bases legais
dos PCNs do Ensino Médio percebemos uma discussão que aborda a “revolução informática”
e o crescimento tecnológico e a necessidade de integração tecnológica nas áreas de atuação. O

Ensino Médio é invadido pelas novas formas de conhecimento e das relações sociais,
acompanhando a expansão da rede pública de ensino e de todos os temas que circundam a
sociedade, a escolarização e a comunidade escolar. Para isso, os conteúdos então devem
abordar “ [...] a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva [...]”
(BRASIL, 2000, p. 15), com implicações nas quatro premissas apontadas pela UNESCO28
como eixos da educação na sociedade contemporânea: Aprender a conhecer; Aprender a fazer;
aprender a viver; e aprender a ser.
Mediar esse tipo de produção no contexto de educação é atentar-se à ideia de Morin
(2000, p. 15), que aponta que "A condição humana deveria ser objeto essencial de todo
ensino", ou seja, todos esses temas indicados e abordados pelos PCNs, e os princípios da
educação pela UNESCO englobam a condição humana dentro ou fora dos muros da escola e
se encontram, invariavelmente, nas narrativas sejam orais, escritas, audiovisuais ou digitais.
As produções cinematográficas foram utilizadas ao longo de uma década, acompanhando
estudos realizados por Alves, García e Alves (2014), que apontaram que a experiência com as
narrativas cinematográficas proporcionaram melhor rendimento na aprendizagem, dentro do
contexto escolar e do(s) currículo(s) da educação básica e pública de Portugal – e, além disso,
pois o cinema aborda também a condição humana, e o que foi construído como saber, pelo
estudante

e pelo professor, em sua práxis, envolveram elementos subjetivos, de relações

sociais e temas afins mesmo que dentro de componentes curriculares.
Já a BNCC, assim como os PCN, está adornada de polêmicas, entretanto lanço mão
apenas das suas competências básicas, com informações importantes para a investigação da
possibilidade de discutir e desenvolver atividades relacionadas à subjetividade na escola. Essa

28

Descrito no documento dos PCNs
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sessão também se dispõe a compreender as concepções e contribuições da psicanálise para a
educação – pois é ponto de partida e o campo epistemológico teórico que dialogo em minhas
pesquisas por ser um sujeito identificado ao discurso da psicanálise.
Ainda sobre o discurso da psicanálise, após definir as concepções do que seja
subjetividade e suas articulações nos documentos oficiais (PCNs e BNCC), segui abordando a
psicanálise na educação e sua concepção de subjetividade. Assim precisava, pois é necessário
que eu aponte de que lugar estou pesquisando e falando; que educação estou abordando; e de
que concepção de subjetividade estou discutindo para enfim tentar responder a questão
norteadora desta pesquisa.

3.1 SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO: UMA BREVE ANÁLISE BASEADA NOS
PCNS E NA BNCC

Os PCN se pautam em como a educação tem sido pensada ao longo dos anos no Brasil.
Através desses documentos, instituem-se formas e possibilidades de se discutir questões
socioculturais e subjetivas dentro dos curriculares.
A proposta que pode ser formulada é justamente a inserção da subjetividade na
educação, sua implicação para o contexto e sua importância para os sujeitos em seus percursos
de construção e reconstrução da subjetividade. Ora, por que então se discutir subjetividade na
sala de aula? O que é subjetividade? O que preconizam os PCNs? São perguntas reflexivas
possíveis de se desenvolver ao se pesquisar esses elementos.
É importante discutir as bases desses pensamentos, apontados pelos PCNs através dos
eixos da educação para a UNESCO: Aprender a conhecer; Aprender a fazer; aprender a viver;
e aprender a ser (BRASIL, 2000). Em consonância com essa postura, pode-se articular a ideia
que Morin postulou (2000): que o ensino deveria ser atravessado pela condição humana, ou
seja, atravessada pela subjetividade.
Guattari e Rolnik (1996 apud MANSANO, 2009) discutem subjetividade como uma
produção em relação social, que pode ser entendida como uma base pura da vida e em
constante mutação que se confronta com elementos externos ao sujeito e se relaciona com a
forma com que o sujeito experimenta e experiencia o mundo, através de “[...] uma produção
incessante que acontece a partir dos encontros que vivemos com o outro. Nesse caso, o outro
pode ser compreendido como o outro social” (MANSANO, 2009, p. 111).
A autora ainda destaca o pensamento sobre subjetividade em Guattari e Rolnik (1996)
como um processo pelo qual vários elementos se inter-relacionam, “[...] Esses componentes
são
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resultantes da apreensão parcial que o humano realiza, permanentemente, de uma
heterogeneidade de elementos presentes no contexto social” (MANSANO, 2009, p. 111). É
importante estabelecer a subjetividade como uma experiência da relação. Larrosa (1999)
apontou que a construção da subjetividade é através dessa relação entre sujeito e o outro ou o
objeto. O sujeito constrói sua subjetividade a partir de uma articulação entre diversas
dimensões que tentam intermediar a experiência de si. Ainda discute que dentro do campo da

educação existem dispositivos pedagógicos que permeiam o sujeito e fabricam um outro dentro
de si, dentro da ideia de Foucault (apud LARROSA, 1999) e esse outro introjetado torna-se um
governador do sujeito; mas a subjetividade depende também do que ocorre entre o sujeito e o
objeto, ou o outro: a experiência e sua história de vida.
Corroborando, Pereira (2016, p. 27) aponta que a subjetivação e a subjetividade “[...] é
um processo que articula simultaneamente a existência de indivíduo e meio, a subjetivação
articula sujeito e coletivo social [...] não são realidades diversas, separáveis: sua condição de
possibilidade é a coincidência, eles são correlativos.”.
Deleuze e Guattari (2010) postulam a subjetividade como constituída na experiência de
uma relação, construída e reconstruída à medida que essas relações e experiências são
vivenciadas. Pensar produções de cinema, do desenho, das narrativas e etc nessa perspectiva é
conceber a possibilidade do ato de reflexão dos sujeitos que entram em contato com
determinado material construído por outro sujeito, fruto de suas relações sociais e experiências
como ser – estando esse material como um dispositivo de relação com o mundo, e “não é
passível de totalização ou de centralização no indivíduo” (GUATTARI E ROLNIK, 1996 apud
MANSANO, 2009, p. 111).
A subjetividade pode ser entendida através desses emaranhados de relações e
experiências, mas vale também compreendê-la como Cascardi, (1995, p. 6) aponta como
“reação historicamente contingente”, isso é, a subjetividade depende de fatores contingenciais
que envolvam um marco histórico. Apresento aqui então uma questão problema: que
possibilidades a BNCC apresenta para trabalhar aspectos subjetivos na educação básica da
nova década no Brasil.
O que inauguro aqui é a discussão da subjetividade alinhada com sua concepção e
produção historicamente localizada. Nas leis que preconizam e entendem a educação, a
subjetividade aparece através de propostas de relações, percepções, construções culturais e etc.,
especificamente nos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs), todavia busca-se entender
como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pode afetar ou não, por vias gerais, a
manutenção de tais temas na educação básica.
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A discussão desse tema então se justifica principalmente pelo processo de mudança que
o Brasil está passando nesses últimos anos com a reforma da educação pautada na BNCC,
documento que vem aparecendo em principais pautas de discussões da educação básica pelos
educadores. Aponto também como relevância pessoal a formação docente desse pesquisador,
por vir das ciências humanas, psicologia, pontuo a importância da discussão e inserção da

subjetividade em contextos de educação, levando em consideração as crescentes problemáticas
que atravessam esse tema. Se a educação anteriormente estava timidamente inserindo aspectos
psicossociais – e assim trabalhando a subjetividade – em sala de aula ou em projetos
pedagógicos, com a reforma na educação indago se há possibilidades de manter esse curso.
Agrupei agrupados cinco eixos, com critério de proximidade temática. Foram eles: 1 –
Ética, Cidadania e Justiça (Deveres e direitos, atitudes, solidariedade, respeito e justiça,
cooperação, contra discriminações de qualquer tipo.); 2 – Consciência individual, coletiva e
política (Consciência social, política e de si, do corpo, autoconhecimento, autoconfiança,
autonomia, construção de identidade, capacidade física, afetiva e de relação interpessoal); 3 –
Profissionalização

e

tecnologia

(Desenvolvimento

para

o

mundo

do

trabalho

e

profissionalização, relações tecnológicas); 4 – Sexualidade (e Orientação sexual) 5 –
Pluralidade cultural; 6 – Meio Ambiente (Consciência ambiental e preservação do meio
ambiente).
A escolha foi realizada a partir da análise feita dos documentos. Elenco isso, pois os
próprios PCNs apontam eixos temáticos específicos, que podem confundir o leitor: no que se
refere ao uso do termo por mim “eixos temáticos”; e no que se refere a uma representação que
há, sociocultural e historicamente, da atribuição negativa pelos professores a eixos, projetos,
métodos, orientações e etc que visem limitar o trabalho docente.
Os PCNs são documentos importantes para a concepção da educação, pois versam
sobre temas e políticas a serem trabalhadas na escola dentro dos curriculares comuns, sem
adição de disciplinas, isso é, tratam de assuntos e temas que devem ser desenvolvidos de
forma tranversal. É importante, para isso, comentar inicialmente os objetivos educacionais do
ensino fundamental e médio, segundo esses documentos. Os PCNs do quarto e quinto ciclo
apontam tais aspectos:
compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício
de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo
para si o mesmo respeito; posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva
[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de
crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais; [...]
desenvolver o
conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades
afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social,
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para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
conhecer o próprio corpo e dele cuidar [...] a e agindo com responsabilidade em
relação à sua saúde e à saúde coletiva; utilizar as diferentes linguagens — verbal,
musical, matemática, gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir,

expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em
contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de
comunicação; [...]. (BRASIL, 1998, P. 55-56) (Grifo nosso).

Destacam-se daí a utilização de temas que versem sobre a compreensão da vida em
sociedade, a consciência política, atitudes e valores de convivência social, desenvolvimento da
autoconfiança, do autocuidado, do corpo e de questões socioculturais e de saúde. Além de
apontar expressões por diversas vias de comunicação.
No ensino médio, a discussão versa sobre parâmetros diferentes, mas ainda dentro de
um rol de possibilidades a respeito da abordagem de temas que atravessam as relações sociais
e a subjetividade:
Pensar um novo currículo para o Ensino Médio coloca em presença estes dois
fatores: as mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução do
conhecimento”, alterando o modo de organização do trabalho e as relações sociais;
e a expansão
crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se
coadunem com as exigências desta sociedade. (BRASIL, 2000, p. 6).

No ensino médio se prioriza a formação para o mundo do trabalho e a relação com a
tecnologia, pensando na revolução tecnológica, mas integra o desenvolvimento de questões
socioculturais e subjetivas como autonomia, direito, cidadania, liberdade de expressão,
relações

sociais, uso de dispositivos para a aquisição do conhecimento e das

responsabilidades, como aponta o próprio documento:
O projeto pedagógico da escola é apenas uma oportunidade para que algumas coisas
aconteçam, e dentre elas, o seguinte: tomada de consciência dos principais
problemas da escola, das possibilidades de solução e definição das
responsabilidades coletivas e
pessoais para eliminar ou atenuar as falhas detectadas. Nada mais, porém isso é
muito e muito difícil. (BRASIL, 2000, p. 72).

Os princípios do ensino médio orientam a educação com uma inclinação maior para o
mercado de trabalho e a profissionalização. O currículo é pensado de forma a adotar técnicas e
linguagens, interações e dispositivos que facilitem a aprendizagem. O documento que
apresenta a base do ensino médio a todo o tempo aponta essa noção e tenta articular ainda
com questões da autonomia do estudante, da sensibilidade, das relações de aprendizagem e
relações sociais de forma pendular (BRASIL, 2000, p. 72), o que no ensino fundamental não é
tão presente.
Os PCNs do ensino fundamental priorizam a formação humana e de construção da
subjetividade e das relações sociais, sem a necessidade de se criar componentes curriculares
além dos comuns, isso é: há o que é chamado Temas Transversais que devem ser discutidos
dentro da sala de aula nas disciplinas comuns de Português, Geografia, Matemática e etc., além
da abordagem nos diferentes âmbitos do convívio escolar (BRASIL, 1998).
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São alguns dos temas transversais: ética, saúde, orientação sexual, meio ambiente,
trabalho e consumo, pluralidade cultural. Em adição, o documento ainda aponta pontos de
trabalhos comuns da comunidade escolar: Autonomia, interação e cooperação, atenção à
diversidade, disponibilidade para a aprendizagem. E acrescenta ainda questões da juventude e
da adolescência, como construção de identidade, a condição da vida juvenil, trabalho, família,
cultura e vida pública (BRASIL, 1998).
Nos ciclos mais novos do ensino fundamental, os PCNs versam sobre características
relacionadas à ética e orientações didáticas como autonomia, diversidade, interação e
cooperação, organização do tempo, do espaço (BRASIL, 1997).
Temos então parâmetros diversos para serem trabalhados na escola em todas as séries
da educação básica e a viabilidade de abordar tais temas a partir de dispositivos como
narrativas, contos e histórias, sejam orais, escritas, imagéticas, multimídias ou digitais. É
importante compreender que também as narrativas contemporâneas e não só as ancestrais,
possibilitam esse processo de construção de saberes a partir das relações sociais e da reflexão
intrassubjetiva, como assevera Bettelheim (2014, p. 14).
Para dominar os problemas psicológicos do crescimento - superar decepções
narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar
dependências infantis; obter um sentimento de individualidade e de autovalorização,
e um sentido de obrigação moral - a criança necessita entender o que está se
passando dentro de seu eu inconsciente. Ela pode atingir essa compreensão, e com
isto a habilidade de lidar com as coisas, não através da compreensão racional da
natureza e
conteúdo de seu inconsciente, mas familiarizando-se com ele através de devaneios
prolongados - ruminando, reorganizando e fantasiando sobre elementos adequados
da estória em resposta a pressões inconscientes. Com isto, a criança adequa o
conteúdo
inconsciente às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar com este conteúdo. É
aqui que os contos de fadas têm um valor inigualável, conquanto oferecem novas
dimensões à imaginação da criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente
por si só. Ainda mais importante: a forma e estrutura dos contos de fadas sugerem
imagens à criança com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar
melhor direção à sua vida.

Vale apontar que o Brasil entrou em um processo de mudança no currículo através da
BNCC que orienta e norteia os currículos, materiais didáticos e a formação nos sistemas e
redes de ensino de todo o país. O documento aborda, em sua introdução, a orientação através
dos princípios éticos, políticos e estéticos para uma formação humana e o desenvolvimento de
uma sociedade justa, além disso, inscreve no rol das competências o desenvolvimento da
subjetividade. Para isso, o documento cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DNC) e os PCN como dispositivos de
orientação e fundamentação da BNCC.
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A nova Base aponta o que o documento chama de, competências gerais, indicando que
contribuem para os direitos em educação e para a Pedagogia. Esse conceito para o documento
é definido como:
[...] é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo
do trabalho. (BRASIL, 2019, p. 8).

A BNCC aponta a necessidade da educação fomentar mudanças na sociedade, e que as
propostas estão alinhadas com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. As
competências na educação são apontadas pela BNCC da seguinte forma:
A primeira competência elenca a utilização29 de conhecimentos históricos do “mundo
físico, social, cultural e digital [...]”, para que o aluno colabore “para a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva. Já a segunda preconiza que o estudante possa “[...]
formular e resolver problemas e criar soluções [...] em diferentes áreas [...]”. A terceira
competência prescreve que o estudante valorize as formas de manifestações artísticas culturais,
locais e mundiais. (BRASIL, 2019, p. 9)
A quarta competência se debruça no princípio de que o estudante deva conseguir
utilizar

várias formas de linguagem, para se comunicar e dividir experiências, ideias e

sentimentos. A quinta compreende o princípio de que o estudante deve entender, conseguir
fazer uso e criar tecnologias digitais, além de poder resolver problemas e ser protagonista em
sua vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2019).
A sexta competência aponta a valorização da ampla diversidade de saberes e de formas
de vidas e culturas, bem como as relações do mundo do trabalho, as escolhas para uma
profissão, o exercício da cidadania e a construção de um projeto de vida. Essa competência
ainda aborda aspectos da autonomia, da consciência crítica e responsabilidade. A sétima
competência é de que o estudante consiga ser capaz de argumentar utilizando fatos, dados e
fontes confiáveis de informação, além de promover direitos humanos, a consciência
socioambiental local, regional e global. Essa competência ainda prescreve um posicionamento
ético em relação a autocuidado, ao cuidado do outro e do planeta. (BRASIL, 2019).
A oitava competência indica autoconhecimento e autocuidado em saúde. A nona, o
exercício da empatia, do diálogo nas resoluções de conflitos e a cooperação. E por fim, a
décima competência indica ações pessoais ou coletivas com “autonomia, responsabilidade,

29

E a escolha por esse vocábulo já revela um modo de pensar a educação que não cabe discutir nesta pesquisa,
mas que vale o debate.
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flexibilidade, resiliência e determinação”, sempre tomando decisões “éticas, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2019, p. 10).
Comparando com os PCNs, utilizando as mesmas categorias separadas para a análise
dos PCNs em sessões anteriores e com as narrativas contemporâneas, podemos tecer algumas
relações. As competências enumeradas na tabela abaixo na coluna “Competências BNCC”
correspondem às competências do documento, descritas acima na íntegra.
Tabela 01: Quadro comparativo dos Temas dos PCNs e da BNCC
Categoria
1

Ética, Cidadania e
justiça

Temas PCNs

Competências BNCC

1a

Deveres e direitos

6, 7, 10

1b

Atitudes

1c

Solidariedade

1, 9, 10

1d

Respeito e justiça

1, 7, 9

1e

Cooperação

1, 5, 9

1f

Contra discriminações

7

1

de qualquer tipo.
2

Consciência

2a

Consciência social,

7, 8

política e de si, do corpo

individual,
coletiva e política
2b

Autoconhecimento

7, 8

2c

Autoconfiança

Sem dados suficientes

2d

Autonomia

Sem dados suficientes

2e

Construção de identidade

Sem dados suficientes

2f

Capacidade física, afetiva e

4, 8

de relação interpessoal
3

Profissionalização

3a

Desenvolvimento para o

6

mundo do trabalho e
profissionalização

4

5

Cultura e sexualidade

Meio Ambiente

3b

Relações tecnológicas

4a

Orientação sexual

4b

Pluralidade cultural

5a

Consciência ambiental

1, 2, 5, 6
Sem dados suficientes
3, 6, 9
7

5b

Preservação do meio ambiente

7, 10

Fonte: construído pelo autor a partir dos documentos da pesquisa, vide metodologia dessa subseção

Como é possível perceber, apenas por uma análise temática, não há como correlacionar
todas as competências com os temas abordados nos PCNs. Podemos indicar a falta da
discussão sobre a orientação sexual nas competências básicas dos BNCC, por mais que se
aponte

a

necessidade de abordar e desenvolver competências relacionadas ao

autoconhecimento e ao
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protagonismo e autoria na vida pessoal – inclusive esse é um ponto em que os PCNs não
apontam explicitamente, mas a BNCC aborda.
A sexualidade é abordada na BNCC apenas nos anos finais do ensino médio: “Nos
anos finais, são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana,
assuntos de grande interesse e relevância social nessa faixa etária” (BRASIL, 2019, p. 327).
Contudo o documento não aborda orientação sexual.
Houve poucos dados, em uma primeira análise, para discussão acerca do mundo do
trabalho e profissionalização. Todavia, no decorrer do documento se aborda a importância da
educação orientar e endereçar o sujeito ao mundo do trabalho, referente, ao menos, ao Ensino
Médio: “possibilitará dar sequência ao trabalho de adequação dos currículos regionais e das
propostas pedagógicas das escolas públicas e particulares brasileiras” (BRASIL, 2019, p. 5).
Não é à toa que a BNCC conceitua competência como a mobilização de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a vida humana, cidadania e o mundo do
trabalho. Para isso,

o documento cita alguns marcos legais para sua justificativa como a

Constituição Federal de 1988, onde é apontado o incentivo à qualificação para o mundo do
trabalho, mas sempre na resolução de desafios que esse segmento traz no convício social
(BRASIL, 2019).
Outro aspecto que podemos observar é a falta de indicadores nas definições das
competências que abordem autoconfiança, autonomia, e construção da identidade. Decerto
que a BNCC compreende competências relacionadas à consciência de si e autoconhecimento,
e

imputa aos conhecimentos as bases para resoluções de conflitos e desenvolvimento de

atitudes

perante a sociedade. Decerto também que há uma necessidade de conceituação

daquilo que é

autoconhecimento, mas dentro do documento esse conceito, ao menos, é

relacionado com a construção da identidade no curso do Ensino Médio. (BRASIL, 2019). Um
furo se mostra, pois se trabalhará apenas com adolescentes mais velhos aspectos da identidade
e do autoconhecimento, nos PCNs é um tema que se aborda desde o Ensino Fundamental,
evitando discussões acerca desse tema de forma tardia, a qual a BNCC propõe.
Dentro das competências básicas, a BNCC aponta alguns outros aspectos que não se
apresentam de forma explicita nos PCNs, por exemplo a postura científica: “Exercitar a
curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a
reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e
testar hipóteses” (BRASIL, 2019, p. 9), além de apontar a necessidade de argumentar com
embasamento de informações confiáveis.
Além disso, está apresentado nas competências básicas a valorização das manifestações
artísticas e culturais locais e mundiais (BRASIL, 2019). Pensando nas narrativas
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contemporâneas e nos fenômenos de globalização e crescimento acelerado de mídias digitais,
várias culturas no mundo se intercomunicam. Debater a possibilidade da valorização da cultura
mundial é situar o sujeito no mundo em que vive, construindo uma consciência global, sem
depreciação da cultura local, pois essa transversalidade de culturas estaria sendo fomentada.
Mas então, o que é possível de ser feito?
Discutir sobre a BNCC é ainda um processo delicado, tendo em vista as mudanças em
todos os setores da sociedade Brasileira desde o processo de impeachment da presidenta Dilma
Rousseff em 2016. As discussões acerca da educação não foram diferentes, o país passou por
um processo desgastante de renovação do governo, trazendo novas concepções, tidas como
problemáticas a toda luta que os setores da sociedade vêm fomentando. Neste artigo, busquei
comentar sobre BNCC, pois essas mudanças no currículo da educação básica afetam,
inclusive,

as concepções de educação preconizadas nos PCNs, que se demonstrou mais

abrangente que o novo documento. Ainda se carece de mais pesquisas para que a análise do
documento (que ainda discorre competências e habilidades específicas para cada competência
de base), pois o que discuti foram as competências básicas.
Mesmo com a criação da BNCC é possível manter discussões e trabalhar temáticas que
desenvolvam aspectos relacionados à subjetividade – que foi apontada aqui, seguindo os
autores utilizados, como relações sociais – ainda é uma tarefa possível de ser sustentada no rol
de discussões e fazeres da práxis docentes. Isso é possível por causa dos conteúdos expressos
nas competências básicas da BNCC, independente da crítica aos termos e políticas utilizadas.
Esse assunto é sem dúvida um campo aberto de pesquisa para os profissionais e pesquisadores

da educação, a reflexão sobre as concepções de educação que esse documento carrega, os
interesses sócio políticos e econômicos, seus ideais, seu possível rompimento com as
conquistas sociais na área da educação e a práxis pedagógica nesse novo currículo que tenta
abordar construção de si e relações sociais de uma forma peculiar.
Completo com a ideia de Larrosa (1994, p. 57): A pedagogia não é um espaço neutro
para o desenvolvimento ou a melhoria do autoconhecimento, autoestima, mas produz formas
de experiências de si nas quais o indivíduo pode se tornar sujeito de um modo particular
(LARROSA, p. 57). O que se põe em xeque é discutir subjetividades e educação,
contextualizando dispositivos que sustentem tais práticas, pois dentro do polêmico documento,
ainda é possível sustentar o caminho da subjetividade na educação básica, principalmente
porque os PCNs ainda são válidos. Apesar disso tudo, o educador encontraria mais espinhos
nesse percurso.
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Considera-se, por fim, que essas possibilidades são respaldadas por documentos
oficiais, e aponta-se a importância de se tomar a docência como forma de resistência para o
desenvolvimento de ações e práticas que sustentem os temas transversais e a construção da
subjetividade na educação básica; isso é, pelas brechas da BNCC, como um ato de resistência.
3.2 SUJEITIVIDADE30: A SUBJETIVIDADE PARA A PSICANÁLISE “penso onde
não sou, logo sou onde não penso” (LACAN, 1998, p. 521)

Por mais que pareça simples, comentar a subjetividade através da psicanálise
compreende uma antítese ao que escrevo nessas sentenças, isso pois a subjetividade é melhor
explicada pelas teorias filosóficas e psicológicas, algumas das quais, citadas na seção anterior.
Retomemos então algumas das concepções:
Tabela 02: algumas concepções sobre subjetividade

Autores

Concepção

Guattari e Rolnik (1996)

Produção em relação social

Mansano (2009)

Produção dos encontros com os outros (outro social)

Larrosa (1999)

Relação entre sujeito e o outro ou o objeto

Pereira (2016)

Articulação simultânea entre um indivíduo e um coletivo social

Deleuze e Guattari (2010)
Cascadi (1995)

Experiência de relação com o mundo
Relações e experiências historicamente contingentes.

Fonte: Guattari e Rolnik (1996); Mansano (2009); Larrosa (1999); Pereira (2016); Deleuze e
Guattari (2010); Cascadi (1995).

Mais uma vez retomo neste texto o sujeito moderno de Descartes, cogito ergo sum, um
sujeito da lógica do pensamento, de uma objetividade – talvez – mensurável. Todavia Freud
(2006c; 2006b) já havia feito hesitar o poder do sujeito cartesiano, ao atribuir a dimensão do
inconsciente como substantivo e não como qualitativo; e ao abordar o Ego, aquele que pensa,
apenas como um tipo de funcionário subalterno ao inconsciente, tentando mediar os desejos
inconscientes do Id com a invasão da realidade enquanto era punido pelo seu carrasco, o
Superego – muitas relações em um sujeito dividido para apenas atribuirmos subjetividade
como relação com um outro outro; um outro separado de mim, com um outro corpo que não o
meu. A subjetividade inspira algo alienante, das formas de ser e estar no mundo a partir de um
processo de relação com o outro (introjetado ou do lado de fora), e pensando nas operações
30

Neologismo criado por mim nesse momento da pesquisa, com intuito de ofertar uma palavra que unisse
subjetividade e sujeito apenas de forma poética.
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de causação do sujeito – por mais que a alienação seja uma operação importante nessa trama –
ceder à essa alienação me inspira um embotamento do sujeito, que é o que está em jogo em
psicanálise – não o self, personalidade, profile ou outras concepções.
Essa minha inquietação me movimentou a tentar refletir a concepção da subjetividade
para a psicanálise, isso é, o que os pesquisadores e psicanalistas estão produzindo sobre o que
seja subjetividade para a psicanálise. Compreendo que mais importante que discutir a
subjetividade – em psicanálise – é refletir as concepções de sujeito, pois é o sujeito da
psicanálise que recebe todo o foco de seu trabalho e ética, entretanto compreendo que para
lidar com outros campos do saber (como o campo da educação), pesquisadores psicanalistas
precisam dialogar a partir das concepções do que seja subjetividade.
Para a construção dessa subseção realizei uma revisão sistemática de literatura, no
idioma português, afim de compreender o que discutem esses pesquisadores sobre a
subjetividade. Para isso, utilizei como critério de inclusão os seguintes fundamentos: (I) os
artigos deverão ser escritos com bases psicanalíticas com Freud e Lacan como bases primárias;
(II) a plataforma escolhida para a pesquisa foi a SCIELO, por compreender uma vasta gama de
periódicos online, revistas e etc. em um único espaço virtual; (III) a palavra-chave da busca foi
psicanálise e subjetividade.

Com isso, a busca retornou 123 artigos. Para refinar ainda mais a busca, adicionei mais
dois critérios de inclusão: (IV) um recorte temporal, dos últimos onze anos, isso é, de 2010 a
2020, demarcando assim as produções mais recentes; e (V) artigos produzidos no Brasil. A
busca então retornou 60 artigos, que foram analisados quanto a seus objetivos e qual(ais)
concepções de subjetividade que eles abordavam. Debrucei-me em artigos que não utilizassem
a subjetividade apenas como um termo, mas os que apresentavam a dimensão do que seja, e
utilizavam Freud e/ou Lacan para isso (ou psicanalistas freudianos/lacanianos).
Ao fim da análise, apenas 8 artigos foram selecionados para a discussão, pois os outros
utilizavam o termo subjetividade de maneira frívola e sem conceituá-la em psicanálise, ou sem
demarcar diálogo com a filosofia; quando não, discutiam apenas em filosofia e criticavam
aspectos psicanalíticos no conceito dessa episteme.
Abaixo apresento uma tabela produzida para catalogar esses dados:
Tabela 02: Catálogo de concepções sobre a subjetividade
Autores

Subjetividade

(Ano)
Couto e
Castro (2019)

“Subjetividade essa que se constrói a partir da alienação ao campo do Outro, mas
por meio da qual a criança afirma sua singularidade” (p.26)
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Guirado et
al (2016)

“ [...] a subjetividade – que julgamos, pela sagrada hipótese do inconsciente,
revelar-se ou desvelar-se, em sua não menos sagrada singularidade – poderia ser
considerada como produzida pelo e no contexto concreto das sessões de... análise.
Produzida como um saber que se antecipa ou se segue a cada ato analítico.
Produzida como um saber sobre o que é a análise, os fatores de sua eficácia, o
sujeito psíquico (e/ou do inconsciente) que se põe na qualidade de paciente.
Produzida em um jogo de forças que sutilmente esconde sua condição de engenho
instituinte do autoconhecimento, do conhecimento do outro, do auto, do outro, da
mudança e do movimento possível em um processo terapêutico.” P. 1.

Gama (2016)

“As noções de self, sujeito e eu não são correspondentes. Sujeito, na teoria lacaniana,
diz respeito a um lugar vazio, no intervalo entre significantes linguísticos que se
articulam diferencialmente, sendo portanto, uma estrutura evanescente, instável e
assignificativa, que marca um lugar na relação com o Outro Simbólico. O eu é uma
estrutura imaginária, objetificada em traços identificatórios que se articulam na
formação da identidade e da organização narcísica. Já o self é um termo que designa
a estrutura completa da subjetividade. Esse termo não é usado na teoria lacaniana,
embora Zizek a utilize aqui algumas vezes como similar ao eu e outras vezes
simplesmente como o centro da subjetividade.” (p. 155).

Rosa et al
(2015)

“Mesmo que seja diante do outro que o homem se constitua sujeito na linguagem e
que a subjetividade, assim como o discurso, seja produzida, a dimensão da
alteridade é aí secundária. A presença é marcada por essa inserção na língua de um
indivíduo/sujeito/homem que já existia a priori, por esse colocar-se no lugar vazio,
deixado pelo pronome eu, e pela fala, compreendida enquanto “ato de discurso”.
Ora, é exatamente essa presença o ponto de suspensão das reflexões derridianas,
lacanianas e foucaultianas, para quem esta não pode ser pensada senão de forma

espectral, em negativo, pelo avesso”. (p. 261).
Passone
(2014)

“[...] Freud, constitui a dimensão inconsciente do desejo e da linguagem, responsável
pelos laços sociais, na medida em que possui a função de estruturar a subjetividade
por meio da renúncia pulsional imposta pelo Outro em prol do processo
civilizatório. [...]” p. 281.

Rehbein e
Chatelard
(2013)

“A subjetividade é entendida como um processo de construção contínua na relação
com o outro. A constituição subjetiva não se restringe às origens primitivas do
sujeito, pode se constituir em uma nova origem nos vínculos. [...] a dinâmica da
subjetividade como efeito dos vínculos postulados pelos precursores.” P. 577

Tavares
(2013)

“Abro um parêntese para indicar que a subjetividade é entendida, aqui, como a
experiência que alguém faz de si, por meio da linguagem, e que resulta em um
construto discursivo, passível de ser permanentemente (re)construído nas relações, a
partir de elementos subjetivados. Não se confunde, portanto, com o conceito de
sujeito, segundo a perspectiva psicanalítica, mas é afetado por ele [...]” p. 300.

Bocca (2012)

“Com base nisso, podemos concluir que a subjetividade foi por ele [Freud] pensada
numa polaridade cooperativa do dentro e do fora, uma cooperação que cria novas
bases para pensarmos, em particular, o problema do solipsismo e, em geral, o da
própria criação de condições de possibilidade de sobrevivência individual e grupal
para o homem” p. 129-130.

Fonte: Construído pelo autor a partir dos autores acima descritos

Destaco inicialmente a concepção da subjetividade como um produto de alienação.
Couto e Castro (2019) apontam que a construção da subjetividade é através da operação de
Alienação – operação que, segundo Lacan (1988), o sujeito se confunde com o Outro, e desse
outro é objeto. Julgo como principal linha de pensamento para a subjetividade em psicanálise e
suas aproximações e distanciamentos de outras disciplinas, pois enquanto em Guattari e Rolnik
(1996); Mansano (2009); Larrosa (1999); Pereira (2016); Deleuze e Guattari (2010); Cascadi
(1995) a subjetividade é uma experiência de relação do sujeito com o outro em âmbito social,
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alguns aspectos tornam possíveis a discussão entre a psicanálise e esses outros saberes. Com
isso, não digo que é muito diferente, mas que além dessa relação com o outro,
psicanaliticamente falando, há algo que falta. Nesta pesquisa, não aponto essa falta, para não
haver um desvio do tema, mas reforço o aspecto da relação do sujeito com o outro.
Devo pontuar um descontentamento parcial singular em minha pesquisa, pois o
julgamento da subjetividade se funda também na constituição do homem na linguagem, como
preconizaram Rosa et al (2015), e na relação de alteridade. Completo com Passone (2014) que
indicou que Freud introduz o inconsciente (dotado de linguagem e desejo) como responsável
por esses laços sociais. Isso é, enquanto Rosa et al (2015) comentam sobre a alteridade e a

aponta como secundária, Freud (1996), citado por Passone (2014) localiza as relações sociais
como subordinadas ao inconsciente que é da ordem do sujeito, e não do social – aqui localizo
um contentamento de minha parte ao discutir a subjetividade para a psicanálise.
Nos trabalhos de Rehbein e Chatelard (2013) e Tavares (2013) há também a noção de
que a subjetividade é uma relação, ou construída a partir disso. É um processo de construção
contínua, mas não é o mesmo que sujeito. Isso implica relações com todos os autores citados
na primeira tabela dessa seção. Pontuo que o sujeito é diferente da subjetividade, e mais
importa a psicanálise – ou mais deve se importar – com o sujeito que a subjetividade, pois
essa segunda é apenas influenciada por esse primeiro.
Corroboro com o que apontou Gama (2016), que o eu, ou sujeito, é o centro da
subjetividade, que é influenciada por fatores externos e internos.
Decerto subjetividade não é algo objetivo de se explicar, mas algumas concepções
surgem, mesmo em artigos psicanalíticos, discutindo essa temática a partir dessa perspectiva
de relação. Se um intuito da psicanálise é provocar sujeito, é dele que ela deve servir como
conceito principal em qualquer que seja sua extensão ou intenção.
Minha empreitada em discutir a subjetividade a partir da psicanálise se justifica no fato
de que levanto possibilidades de se trabalhar subjetividade na educação, como apontado na
subseção anterior; na tentativa também de dialogar com autores que discutam a subjetividade e
que são estudados na educação; porque trabalhar com um desenho animado monta um cenário
em que a subjetividade pode ser trabalhada; e, por fim, o desenho animado é um elemento
cultural, produto de relações sociais, que representam também o estado contemporâneo das
coisas.
A grande discussão é também de que em outros saberes – como filosofia e das ciências
sociais –, a subjetividade cabe nas discussões de educação, currículo e sala de aula de forma
mais clara aos pesquisadores e docentes que não possuem como base teórica-epistemológica a
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psicanálise; por outro lado é complexo sustentar a mesma como base, pois concepções
psicanalíticas, por mais que possam parecer semelhantes com extratos da filosofia e das
ciências sociais, montam armadilhas sutis.
A armadilha sutil é, principalmente, a de que a concepção de sujeito, aquele que
centraliza as concepções de subjetividade – quer sejam semelhantes ou não – é diferente: em
psicanálise o sujeito não se faz do pensamento, mas no não-pensamento, como destacamos em
momentos anteriores dessa pesquisa.

Como lidar com um sujeito que se inscreve justamente na falta é uma questão que
discursa a psicanálise. Convido @s leitor@s a tentar compreender quais inclinações que a
psicanálise faz em contexto de educação. Isso porque se a subjetividade é uma dimensão
secundária do trabalho analítico – o fundo da gestalt, se assim preferirem entender – como ela
alcança o sujeito? Deixo também uma questão – que discuto mais à frente –: Se a educação, a
filosofia e as ciências sociais entendem a subjetividade como uma experiência de relações
sociais, a cultura então não seria fundante para as discussões em educação, sendo ela resultado
das relações sociais?

3.3 DIÁLOGOS SOBRE A PSICANÁLISE E A EDUCAÇÃO

Freud salientou a importância da psicanálise para a educação, O interesse educacional
da psicanálise e Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar. Ele apontou a importância
da sexualidade infantil, os processos inconscientes (sublimação, transferência e identificação)
na trama dos processos educacionais (FREUD, 1996a;1996b).
Em outras palavras, como enfatiza Kupfer (2000), a dimensão do ineducável
corresponde à falta, o que demarca o fracasso ou a impossibilidade no ato educativo. Isso
porque na medida em que o inconsciente demarca os atos humanos como imprevisíveis, não há
possibilidade de previsibilidade e de padronização de avaliações e resultados, além de que
posições tecnicistas imputam um apagamento do sujeito no contexto da educação. É
exatamente aí que a psicanálise faz abertura (ou um re-corte): na educação se trata de supor
sujeito ao aluno, o retirando da posição de um objeto.
Nesse aspecto, Kupffer (2000, p. 121) aponta que “[...] antes, o professor parecia saber
o que falava ao sujeito. Hoje, pensa falar com um objeto; e se desespera porque não consegue
ensinar nada para este suposto objeto”. O contexto atual, potencializado pela pandemia e o
distanciamento social, reforça a condição de não-educação, de não-aula. Por isso é importante
apreender e elencar contextos sócio, cultural e político no tempo em que estamos. Transcender
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a esse paradigma é vislumbrar novas formas do fazer docente, ou seja, novas práxis que
mobilizem o estudante a sair de uma posição de objeto e ser então sujeito do desejo –
apresento

Steven Universo como possibilidade para essa relação professor-aluno e a

construção de saberes.
Nada se aprende senão por via subjetiva: os saberes que os sujeitos constroem têm
relação com os seus próprios saberes subjetivos e suas identificações que surgem na relação

com o outro. Pensar educação e psicanálise é refletir que para haver alguma construção de
qualquer saber é deveras necessário que o sujeito da aprendizagem desenvolva, por assim
dizer, suas próprias vias de construção; de sua verdade que oferta formas de pensar, ser e agir
por um imperativo de um padrão perverso que se espera que esse sujeito siga – não há espaços
para a singularidade, mas sim para ideais massificantes, ora, não são estes que sustentam um
mal estar generalizado? (KUPFER, 2000).
Quero pontuar que o intuito aqui não é discorrer sobre fenômenos de transferência na
sala de aula, levando em consideração o objetivo de minha pesquisa – ao menos não nesse
ponto. Compreendo essas concepções básicas aqui discutidas (nessa subseção) como um
campo aberto de reflexão sobre aquilo que o mentalismo chama de subjetividade, e de seu
centro, o sujeito e seus entraves, seu fazer subjetivo e suas relações com o outro na cultura, no
intuito de fazer saber.
Lacan (2003), em A locução sobre meu ensino, fez uma reflexão sobre seu ensino não
ser da ordem da aprendizagem mas da transmissão31 de saber. Isso é, a premissa de seu ensino
não é alcançar um objetivo, ora, acima discuti como Freud e Kupfer apontam tal questão na
educação. Além disso, o objetivo também não é entrar em um assunto específico, mas produzir
saber como efeito, como algo que está além de um conhecimento.
Ainda segundo o autor, sobre seu ensino ele aborda que “só posso ser ensinado à
medida do meu saber” (2003, p. 304). Relaciono esse trecho com a dimensão do sujeito, isso
é, só se é ensinado a partir daquilo que é sabido, entretanto a psicanálise lida com o saber de
forma diferente da qual as ciências lidam. Na verdade, pensar na relação (impossível) da
educação e da psicanálise – ao menos através de uma perspectiva lacaniana/freudiana – é
entender o ensino como uma operação de discurso – ora, a própria psicanálise é uma prática
de discurso, mas do discurso psicanalítico, não de outros.

31

Significante condenado pela pedagogia por desconhecer o ensino de Lacan. Essa palavra não é utilizada como
a cena de um mestre que transmita de forma monóloga um saber diretamente para a cabeça oca de um estudante.
Transmissão em psicanálise é assim usada para, na mais básica concepção, provocação de desejo.
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Por falar em discurso32, Lacan (1992), em O avesso da Psicanálise, apresentou
posições oriundas do laço social e de como se articula em quatro discursos33– produção de
Lacan muito utilizada nas discussões da psicanálise e educação, também por ele é possível
discutir o saber em psicanálise.
O autor abordou: Discurso do Mestre, Discurso Universitário, Discurso da Histérica e

Discurso do Analista. Para simplificar neste artigo tomaremos as iniciais de cada discurso para
nos referimos a cada um para facilitar o entendimento e otimizar o texto, ou seja, DM para o
Discurso do Mestre, DU, DH e DA para os demais respectivamente. Inicialmente há a
distribuição espacial:
��������������→����������
������������
����������çã��34
Cabe ao agente a organização da produção do discurso, ao “dar o tom” e possibilitar a
alteridade. O outro é para quem o discurso é dirigido, sendo que este precisa do agente para se
constituir. A produção é a consequência do discurso, o efeito. A verdade é aquilo que sustenta
o discurso, todavia é não toda, semi-dita, ela não pode ser totalmente dita, por isso há uma
interdição entre ela e a produção.
As posições dos discursos são fixas, os elementos são circulares, e são eles: S1, o
significante mestre, que é o significante vazio de significação; S2, o saber, que se articula com
o S1 para uma cadeia mínima para a significação; a, o objeto causa de desejo ou o mais de
gozar; e o $, o sujeito barrado, esvaziado de toda substância, um sujeito dividido. Então temos
os quatro discursos:

��2

��
$
��1→
Discurso do Universitário
(DU)

$
��2→ ��1
��

��1

��2
��
$→
Discurso do Mestre (DM)

��1
��2
��→
$
Discurso da Histérica (DH)

Discurso do Analista
(DA)

32

Tomo discurso aqui a partir de Lacan, como discorrido nesse momento do texto. 33 Que aqui tentarei

resumir três deles, pois o foco é no discurso da histeria, que é capaz de produzir saber. 34 Ou perda de
gozo
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O DH é a base de toda a análise, fundada por Freud na escuta de seus casos histéricos e
o inconsciente de seus pacientes. É base pois há análise apenas quando se histeriza o discurso.
A histérica ocupa o lugar do agente, um sujeito dividido ($), através de seu sintoma. O outro
do discurso é o significante mestre (S1) – o SsS. A histérica demanda deste a interpretação de
seu sintoma, dotada da falta, busca por este preenchimento constituindo o outro, ou um outro,
como mestre. O objeto a está no lugar da verdade, e o produto, o S2 – o produto é o saber.
"Sua verdade é que precisa ser objeto a para ser desejada", pôs Lacan (1992, p. 167).
Lacan dá o mérito ao discurso da histérica em razão do questionamento no discurso do
que venha a ser a relação sexual, de como o sujeito (não) sustenta esta pergunta. Isso pela via
da associação livre, artifício que Freud fundamentou a prática analítica a partir de sua práxis,
por isso Lacan (IDEM) sustenta, ao trabalhar este discurso, e ainda elenca que a histérica quer
falar, quer um mestre, ou melhor, estabelece ao outro uma posição de mestre: “Ela quer que o
outro seja um mestre, que saiba muitas e muitas coisas, mas, mesmo assim, que não saiba
demais, para que não acredite que ela é o prêmio máximo de todo o seu saber. Quer um mestre
sobre o qual ela reine” (LACAN, 1992, p. 122).
O discurso histérico é a chave do processo analítico, e é justificado por diversas formas,
quer seja com Freud e sua construção da psicanálise a partir da Histeria35; quer seja pelo
conceito de transferência tanto em Freud quanto em Lacan; quer seja pela construção de uma
tecnologia e de um método psicanalítico; quer seja pela própria teoria dos discursos de Lacan,
e seu desenvolvimento do discurso da histérica. Não há entrada em análise sem transferência,
sem SsS, sem associação livre, sem um agente que demanda do outro uma posição de mestre,
sem a produção ser um saber, e a sua verdade ser o objeto causa de desejo para o saber.
Pensando na análise, o discurso da histérica é o primeiro passo para a realização da tal.
Não centralizo essa discussão no analista, assim como na transferência36, pois o foco da
minha pesquisa requer apenas algumas concepções lacanianas, o Discurso da Histérica é
importante para apontar a produção de saber. Os outros discursos estão apontados no apêndice
L. A relação do impossível é de falta, pois pode-se educar como se desejar, mas que é educado
35

Histeria é, em Psicanálise, uma classe da estrutura psíquica Neurose. Na histeria o sujeito apresenta um quadro
clínico complexo e variado que se refere à organização da personalidade de um sujeito ou em sua forma de
existir perante ao mundo. Foi através do estudo da histeria que Sigmund Freud estruturou sua prática clínica e
teoria da Psicanálise, se estabelecendo como um ponto inicial para as condições da análise (LAPLANCHE;
PONTALIS, 1996).
36
A Transferência é um processo apontado por Sigmund Freud como crucial para o tratamento analítico. Ocorre
que o sujeito transfere afeto que possui por algum familiar (geralmente progenitores ou criadores) ao

psicanalista, há um investimento pulsional no mesmo. Em Jacques Lacan, a transferência ocorre por suposição
de saber: o analisante supõe que o analista sabe sobre o que ocorre com o analisante – a grosso modo
(LAPLANCHE; PONTALIS). A transferência pode ocorrem em sala de aula também, levando em consideração
ao fato de que acontece uma suposição de saber do educando ao meste.
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só se educa a partir do que se sabe. É esse saber que ponho em cheque e que apontei desde
minha introdução, no objetivo principal, a provocação de saberes. Mas afinal, o que se sabe
sobre o saber?
Destaco importante toda a construção anterior acerca do Discurso da Histérica,
principalmente porque tudo dito sustenta não só de que educação falo37 mas também de que
saber estou propondo. Logo, instauro uma proposição de onde o saber se localiza na tríade com
a educação e a cultura – elementos que articulo nessa pesquisa para o entendimento de toda
minha proposta discutida desde a introdução. O saber como produção, no laço social, é do
campo do outro.
Observando os matemas lacanianos do discurso, aquele que produz saber é o DH, pois
no lugar do sujeito (agente) há um sujeito dividido/barrado, demandante ($); ele carrega como
sua verdade inconsciente o seu objeto causa de desejo (a) que não está na ordem do real; esse
sujeito (histérico) endereça seu discurso ao outro, eleito pelo sujeito histérico como o mestre,
por ser o significante vazio de significação (S1); o que escapa, o que sobra, o que se produz
desse discurso é o saber (S2) – a histérica se aliena ao mestre para se produzir saber.
Ouso dizer que, na educação as relações entre o mestre e o estudante, quando ocorre
efeitos de transferência, resultados de aprendizagem ocorrem apenas em função da alienação
histérica ao mestre, embora a orientação psicanalítica aponte determinadas frustrações da
demanda histérica – isso quando o estudante supõe saber a seu professor/mestre. Em outras
palavras: só se aprende alienado a um outro em que o saber lhe é suposto e dessa posição, esse
outro, responde, digo, o mestre – o que é avesso à ética psicanalítica, ora, o saber do sujeito
passa a ser um saber da relação com o outro.
No discurso do Mestre, ele se aliena ao saber; no discurso do universitário, o saber é o
agente e o outro do discurso é o objeto. Decerto que nesses outros discursos o espaço entre
eles e a psicanálise é dilatado: primeiro porque o lugar do analista não é o lugar do mestre que
(acha que) sabe sobre o outro; segundo, que não se parte de um saber quando a ética é
sustentar um sujeito. E nem tão pouco se propõe instaurar uma lógica de discurso do analista,
pois não há espaço para análise na educação, apenas para o dispositivo analítico.
Essas idas e vindas estão aqui expressas para propor então a função do saber, pois o objetivo
geral desta pesquisa remete à construção de saberes – importante destacar. Apesar de não ser

simpático com o significante construir, e preferir produzir, estou discutindo dentro do que me
foi orientado, isso é, com o significante construir, apesar de que o saber resta, não se
37

Deixo aqui mais um chiste para que estuda e pratica a psicanálise
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constrói. O saber que se constrói é pela via da alienação com o outro (mestre), é fácil pensar
nisso, apenas visualizem uma sala de aula com crianças pequenas até os dois anos de idade, em
que seus acompanhantes teatralizam uma mediação entre os objetos e as construções dadaístas
dos pequenos. Decerto que há uma importância pedagógica e cognitiva no desenvolvimento
psicomotor da criança, algo que preconizava Piaget (apud, SANDLER, 1978), mas pense nessa
cena, de forma metafórica, com crianças – sim, a concepção de construir saber é uma
concepção infantil de modelagem de objetos, em que o mestre estará vomitando os objetos a
saber.
O saber não se constrói, pois não é uma peça ou objeto de matéria do real, o saber, para
a psicanálise, é inconsciente, como preconizou Lacan (1992), pensando esse como linguagem,
e através de um trabalho do sujeito em análise. Bem, não proponho análise na educação, mas
as concepções psicanalíticas na educação.
A relação Psicanálise e Educação ainda é marcada por diversos equívocos, digo isso
principalmente pela condição de sujeito e daquilo que se educa. Freud38 não apontou à toa
tanto a educação quanto a psicanálise no campo do impossível, me questiono também se esse
impossível jaz na relação entre esses dois campos, levando em consideração as suturas que os
sujeitos identificados com a psicanálise fazem em função/profissão de mestre/docente,
pendulando entre sujeito, professor e analista – isso quando na prática clínica analisam em seus
consultórios.
Retomo o discurso histérico, aquele pelo qual toda análise se inicia (LACAN, 1992).
Se é instaurando a histeria enquanto discurso que uma análise se demonstra possível, logo, o
discurso principal para compreender o saber é daí, na histeria, por onde toda a prática analítica
tem seu início propriamente dito. Ouso dizer que é essa a provocação que o professor precisa
sustentar em contexto de educação, uma certa histericização39 do discurso para se produzir
saberes, atentando os processos de alienação.
Para isso, o discurso do analista nos dá compreensões para a práxis docente. Nele, o
agente é o objeto causa de desejo, o outro é o sujeito; a verdade do agente é que ele detém um
saber articulado, entretanto a produção do discurso – que está no lado do sujeito (outro) é o
significante vazio de significação, o significante mestre. Nesse discurso o desejo ordena o

caminho, mas em análise o analista faz semblante de objeto causa de desejo, na sala de aula o
professor não é analista, mas apenas um outro sujeito em meio a um caos da educação,
tentando sustentar seu próprio desejo enquanto experiência subjetiva.

38
39

Em seu texto Análise terminável e interminável, em 1937.
Tornar-se histérico
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Dentro desses discursos, o saber circula, mas, como comentado anteriormente, há
apenas um discurso que produz saber, e é o discurso da histeria. Esses saberes são o ponto
chave de minha pesquisa sobre o que pode ser produzido ao utilizar as narrativas audiovisuais
como dispositivo. A histérica supõe saber a um mestre, também coloca alguém como mestre
(na clínica psicanalítica, o analista; na escola, o professor). Ela endereça uma demanda ao
mestre, sendo ela o agente do discurso e o mestre, o outro do discurso - ora, ao menos em
Lacan, para haver discurso é preciso um agente e um outro, e isso é tomado emprestado da
linguística inclusive. O produto dessa relação discursiva é o saber. Localizando o estudante no
discurso da histérica, a saber, na posição do agente do discurso, e o professor no lugar de
mestre, essa relação produziria saber. No discurso da Histérica, em um trabalho analítico, o
sujeito em análise deseja saber, isso ocorre por causa do fenômeno da Transferência, como
dito anteriormente. Esse é um lugar que o docente também pode ocupar, na dinâmica da (não)
relação professor aluno. Saber é qualquer senso ou construção simbólica40, isso é, atitudes e
valores aprendidos também são saberes.
Nesta pesquisa, os saberes apontados são os que estão estabelecidos na metodologia,
que são valores e atitudes presentes nos PCNs, pois é essa a proposta nova e a forma de inserir
subjetividade nesse contexto. Dessa forma, esses saberes estão discutidos na análise das
informações produzidas. Claro, o saber do sujeito parte de uma relação discursiva que o sujeito
em questão teve, logo, o que é alcançável é uma discussão, uma compreensão do que está nos
episódios de Steven, e a partir daí, apenas uma pesquisa posterior pode delimitar
especificamente determinados saberes, dentro do discurso dos sujeitos da pesquisa, no caso.
Em outras palavras, não propus que os saberes tão estritamente atitudes e valores, mas que
esses

são saberes e que podem ser trabalhados na sala de aula através das narrativas

audiovisuais
contemporâneas usadas como dispositivo para tal. A forma com que cada estudante constrói
seu saber é singular e subjetiva, pois ainda que haja uma atitude qualquer com o título x, o
sujeito construirá sua leitura sob sua versão e subjetividade, sendo que esse x significará para o

sujeito algo diferente e único em relação aos outros.

40

Vem de simbólico, termo que denomina um campo representativo e linguístico (SILVA; ORNELLAS, 2020).
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4 AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS CONTEMPORÂNEAS: o sujeito pós
moderno, a cultura, a identificação e seu poder
“A identificação é com o significante”
Jacques Lacan (2003, p.25)

Nessa seção, são apresentadas discussões como a ampliação do que se entende por
ficção e fantasia, um breve estudo psicológico das narrativas de fantasia e suas implicações
para o sujeito, tudo isso para sustentar a possibilidade da criação de saberes a partir desse
ponto e suas implicações na subjetividade.
Para discutir o que estabeleço como Narrativas Audiovisuais41 Contemporâneas (NAC)
é preciso definir cada palavra escolhida de forma separada, isso é, o que defino como
narrativa, como audiovisual, e como contemporâneo.
O ponto mais simples de se discutir é sobre o contemporâneo, sobre isso, Agamben
(2009, p. 59) compreende do que seja a contemporaneidade:
A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que
adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a
relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo.
Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a
esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não
conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59).

Então, contemporâneo é um adjetivo, logo a palavra qualifica um substantivo, em que
– relacionando com a ideia de Agamben (2009) – não delimita tempo, ao contrário, há uma
suspensão do substantivo de um tempo cronológico para que possa haver um olhar de quem,
ou o quê, suspenso está e assim conseguir ter a visão (de fora) panorâmica. Ainda segundo o
autor, o que é contemporâneo não significa dizer que é atual, mas sim uma possibilidade de
interpolação entre os tempos.
Essa ideia relaciono com as grandes narrativas ao longo dos tempos, desde os gregos,

ao romantismo, e à invenção do cinema, todas com intuito de contar histórias independente de
qual via se utilizou para tal façanha – cujas concepções discorro mais adiante nesse trabalho de
dissertação, nesse momento oriento @ leitor@ a reservar essas ideias.
Seguindo com o que é narrativa, dialogo aqui Gancho (2012) para essa empreitada, por
ser um livro da área de linguagem. A autora aponta que o ato de narrar acompanha o homem
na civilização há muito tempo, desde a sua origem, e aponta como formas de narrar,
atualmente,

41

Ficção é uma criação imaginária. Uso essa palavra para descansar o uso da palavra fantasia, pois possui, às
vezes, um sentido social pejorativo.
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um escopo diverso, entre elas jornal e suas notícias, televisão, peça de teatro, cinema, histórias
em quadrinhos, desenhos animados e etc, independente de qual seja seu gênero narrativo, ou
tipos de narrativas. Aponta também elementos da narrativa como personagens, enredo, tempo,
espaço, ambiente e narrador – esse último como elemento mais importante da narrativa. Já
uma
narrativa audiovisual é uma produção cinematográfica que utiliza recursos visuais e de áudios,
isso é: filmes, seriados, animações e animes. As narrativas audiovisuais contemporâneas são
dispositivo de que o sujeito faz uso para seu cotidiano, daí a possibilidade de inovação na
educação. Nessa seção discorro também sobre a Pós-modernidade e os processos da
identificação e da identidade.

4.1 O PROJETO DO SUJEITO PÓS-MODERNO E A IDENTIFICAÇÃO COMO VIA
EFERENTE

A sociedade pós-moderna é uma sociedade de consumo, produção e informação, ainda
segundo Giddens (1991). Essa era é marcada então por uma série de fenômenos que
transcendem a um campo epistemológico todo o saber, as ciências sociais especificamente.
Isso

devido ao desenvolvimento social, a mudança nos modos de vida, e o rompimento

(descontinuidade) das concepções modernas. O autor aponta que as descontinuidades
ocorreram na história como um todo – das narrativas, dos paradigmas modernos da ciência, da
influência de outros espaços geográficos em intercomunicação. O marco do sujeito pós
moderno é essa série de rupturas e de múltiplas concepções nos modos de ser.
Mesmo com toda multiplicidade, algo se coloca em cheque, que atravessa toda a forma

do sujeito ser e estar em civilização. Freud (1974) discutiu em O mal-estar na civilização, que,
basicamente, em troca de amparo das relações afetivas, o ser humano trocou seu prazer sexual
pulsional. A ideia do autor aponta para impasses nas relações humanas e sociais por esse
paradigma, além de localizar o sintoma inaugurado através da relação social, pois em
civilização o sujeito é impedido por uma série de tradições e leis que o endereçam e
normatizam – a civilização faz um verdadeiro posto avançado, através do que Freud aponta
como Superego com a função de manter a norma no interior dos sujeitos –, todavia essa
interdição pulsional desagua em mal estar e sofrimento psíquico.
O que parece é que essa inauguração do inconsciente, por Freud, aponta efeitos que não
estão claros nas relações sociais e na cultura. O sujeito pós-moderno não possui um referencial
apenas para se localizar no mundo, além disso sua orientação é à satisfação de suas
necessidades

pulsionais (FREUD, 1974). É interessante pensar em como o sujeito sai da

modernidade
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marcado por uma necessidade inconsciente a qual não é respondida e se constitui daí, frente a
uma multiplicidade de concepções de ser e estar no mundo, principalmente como efeito da
globalização e da era da informação.
Bauman (1998; 2001) define a Pós-modernidade como a multiplicidade de saberes e
difusão sociocultural. As relações nesta era se configuram como imediatas, atravessada pelo
individualismo, pelo sistema econômico e de consumo e pela necessidade de depositar suas
angústias referentes à fragilidade das relações no que, o autor chama de “cabides”, pondo o
“ter” acima do “ser”. Há uma relação direta nos processos da Pós-modernidade com a
globalização, há troca de culturas a partir da tecnologia e da internet, em fração de segundos.
O discurso da Pós-modernidade e da globalização se torna relevante para a construção
das identidades. Estas então estão de formas voláteis, quer seja por escolha própria outras por
causa da relação com outras pessoas, entidades e culturas. É ser diferente, causando uma
divisão e cisão de grupos sociais, voltados para interesses individuais, sendo o consumo o
alicerce da construção das identidades modernas (BAUMAN,1999; 2005).
Há algumas semelhanças com o discurso de Hall (2006) que define as identidades
culturais como pontos de identificação instáveis, de crise de discursos, realizados dentro de
discursos da cultura e da história, não como essência, mas como um posicionamento. Bhabha
(1998) reflete sobre a identidade como um problema localizado em um espaço-tempo, na
contemporaneidade, marcada por movimento, sem fixidez; tendo o estereótipo como uma
estratégia de identificação daquilo que é conhecido e do que é socialmente aceito. Gera assim

uma falsa representação de si, uma representação mais performática do outro do que
essencialista.
O sujeito possui então uma via de saída, dentro das identidades culturais. Como
apontou Hall (2006) com o movimento das sociedades e o surgimento e reforço de identidades
sociais;

o mesmo indivíduo encontra-se coberto de um dispositivo chamado Identidade

Cultural, e através desse dispositivo o sujeito deposita suas ânsias; consonante com as ideias
de Freud (1974); e de Bauman (1998; 2005).
Pensar as Identidades Culturais como uma via de saída paradigmática do sujeito pós moderno
é compreender o teor discursivo da civilização. Por exemplo, Hall (2006) apontou a própria
identidade nacional como um dispositivo discursivo, pois não existe no gene humano algo que
determine a forma de um sujeito nacionalizado ser, mas ele o é através de uma série de ideais
transmitidas nas narrativas que reforçam determinada identidade nacional. Extrapolando, e
ainda articulando com o autor, pontuo que as identidades são reforçadas através de um
discurso, ou narrativa, que aponte ao sujeito caminhos de ser ou de estar no mundo.
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Logo, é importante tal concepção, pois a crise e as rupturas demarcam no sujeito pós-moderno
o seu estado, como saída há uma multiplicidade de concepções que podem ser utilizadas como
forma de escape ao mal estar.
Pensar na identidade é também discutir a identificação do sujeito às narrativas,
discursos e etc. Daí reflito em algumas concepções de Lacan, que compreende o inconsciente,
inaugurado em Freud, por linguagem, e a identificação torna-se um dispositivo de linguagem,
segundo Hall (2006), pois o sujeito se identifica por essa via. Mas a identidade pode ser uma
projeção de si pelo outro.
“[...] a identificação é uma identificação significante”, disse Lacan (2003, p. 25). O
autor ainda postula que o “sujeito é idêntico a si mesmo”. Quando o sujeito se denomina x ou
y devemos analisar no plano da enunciação, no discurso do Outro. Só é possível chegar à
verdade

do sujeito e de sua identidade pela sua narrativa, no seu discurso: na cadeia

significante na qual

se supõe sujeito, sendo efeito da cadeia, advindo daquilo ao que se

identifica. O sujeito é

consequência de um significante e que ele só pode pensar como

excluído do significante que o

determina. Se identificar como sujeito estima logo um

significante para articulá-lo, ou seja, a sentença “Eu sou [...]” sem nenhum outro significante
para dar continuidade à cadeia não há como se identificar a identidade do sujeito” (LACAN,
2003).
O sujeito contemporâneo é atravessado por uma série de rupturas de modelos e

concepções que a história e a modernidade demarcaram. A Pós-modernidade é um estado de
suspensão na civilização – o sujeito encontrou com situações não vivenciadas historicamente
antes vivida: as guerras, as revoluções industriais e bélicas, a necessidade de unificação de
nações e etc. Nesse contexto, é possível a compreensão de que a consequência sócio-histórica
e psicológica nos sujeitos é uma sensação de desamparo, que empurra os sujeitos à
identificação às formas múltiplas de ser e estar no mundo que a Pós-modernidade oferece.
Por mais que as concepções acerca do que é identificação e do que se entende por
identidade sejam diferentes e que a academia queira distanciar os dois conceitos, eles andam
pareados, pois: não existe uma assunção de identidades socioculturais sem processos de
identificação, sobre o segundo reflito ser mais fluido, pensando através das contribuições de
Bauman sobre o sujeito pós-moderno e sua fluidez e perda de referenciais sólidos. As culturas
oferecem dispositivos de linguagem para os sujeitos com suas rupturas se identificarem,
dispositivos esses que englobam atributos e narrativas.
Essa discussão me faz lembrar da época de escola, em contexto de educação, e da
época em que comecei a entender o que lia e escrevia. Era uma criança curiosa, mas quieta.
Queria saber de tudo, e como era tudo– inclusive me metia em problemas em função dessa
curiosidade.
64

Eu assistia desenhos animados e animes na televisão aberta: meu irmão chegava da escola de
tarde, assistíamos animes como El Hazard42 (figura 01), Bucky43 (figura 02). Depois íamos à
casa de nossa avó e assistíamos em canal de televisão por assinatura o Dragon Ball Z44 (figura
03), Neon Genesis Evangelion45 (figura 04), Those Who Hunt Elves46 (figura 05), Saber
Marionette J47 (figura 06), dentre outros.
Foi um período da vida que, inicialmente com Evangelion – o que eu possuía maior
identificação – eu utilizava as narrativas para refletir sobre o mundo e a vida cotidiana– algo
que devo ter herdado pela maior narrativa ficcional do ocidente, o Cristianismo. Isso porque
todas essas narrativas, como todas as narrativas, modo geral, apresentavam questões, desafios,
problemáticas e temas sérios, apesar do aspecto colorido e momentos alternados de comédia.

42

Anime de 26 episódios exibido no Japão entre 08 de janeiro a 25 de março de 1998 na TV Tokyo. No Brasil
foi exibido pela TV Bandeirantes no programa BandKids. Conta história de três estudantes e um professor que
são transportados para um mundo alternativo chamado El Hazard, marcado por uma guerra entre os humanos e
os insetos humanoides, os Bugrons (MUNDO HYPE, 2016).
43
No original, Jibaku-kun, a história de um rapaz que possui a determinação por seu sonho que vive em um lugar
que possui 12 regiões – chamadas de mundos – com sistemas socioculturais diferentes que são habitadas por três

tipos de seres: humanos, monstros e espíritos. Alguns dos personagens (chamados de as grandes crianças)
andam com esses espíritos para subjugar os monstros e manter a ordem, e Bucky é uma delas, trilhando sua
jornada até o mundo zero, para isso ele deve viajar entre os doze mundos de forma horária. Lançado e
transmitido no Japão entre 1999 e 2000, no total de 29 episódios (BARBOSA, 2017).
44
Sua gênese foi do mangá (basicamente uma HQ japonesa) em 1988. A história continua as aventuras de Goku
e seus amigos, iniciada em Dragon Ball que Goku aparecia no período de sua infância. Estreou no Japão como
anime em 1989, contendo um total de 291 episódios liderando audiências no país de origem e nas telinhas globo
à fora. Na trama da história aparecem novos vilões e novos sayajins, raça do personagem principal. (WOLOSKI,
2019)
45
É difícil explicar com poucas palavras o anime Evangelion. É uma produção inédita e de vanguarda, que
estreou como um simples anime do gênero Mecha (robôs gigantes pilotados por humanos) e na medida em que
a trama se desenvolve fica claro que nada é o que parece. Estreado no Japão em 1995, em plena crise econômica
japonesa, era uma produção de Hideaki Anno, que estava recluso antes da estreia por quatro anos por causa de
sua depressão: sua obra foi fruto de um trabalho em análise durante seu período recluso. Ela se trata de shinto
(anjos) que invadem a Terra para destruir a humanidade, que resiste e clona um desses anjos criando robôs
gigantes pilotados por crianças (adolescentes) em prol da defesa do mundo e o impedimento do Terceiro
Impacto (uma explosão causada por um anjo com consequência da destruição da vida na Terra). Dentro disso,
inúmeras reflexões atravessadas por um processo de adoecimento e análise do criador da série surgem.
(FERNANDES, 2019).
46
No original Erufu wo Karumono-tachi?; em português: Os caçadores de elfas. Anime de comédia e aventura
em que três pessoas foram transportadas para um mundo de fantasia no decorrer de um ritual desenvolvido por
uma feiticeira elfa Celcia.O ritual era para derrotar uma bruxa muito forte, mas acabou trazendo Junpei (um
karateka), Airi (uma atriz) e Ritsuko (uma colegial especialista em armas militares). Estreou em 1996 no Japão,
com duas temporadas e 24 episódios ao todo. (WIKIPÉDIA, 2020).
47
A história se passa no século 22, a Terra enfrentou a superpopulação e enviou tripulantes de uma nave para
povoar outros mundos. No caminho, uma das naves, Mesopotâmia, se danificou com uma pane no sistema e caiu
parcialmente em um planeta deserto. Os sobreviventes, seis homens, construíram a civilização humana no
planeta, agora denominado, Terra II. 300 anos depois, em um mundo de homens em que a figura feminina são
apenas marionetes/androides, Otaru – personagem principal – desperta três marionetes especiais (Lime, Cherry
e Bloodberry), que desenvolverão seus circuitos e tentarão resgatar a única mulher humana viva, congelada nas
entranhas do que restou da Mesopotâmia, que vaga na órbita de Terra II (JBC MANGÁS, 2020).
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Figura 01: El Hazard Figura 02: Bucky

Fonte: (MUNDO HYPE, 2016) Fonte:
(BARBOSA, 2017)

Nessa época, eu era uma criança de 4, 5, ou 6 anos, e embora não devesse assistir nem
metade desses animes – em razão da classificação indicativa – os via e tentava entender não só
as imagens, mas o que é que os personagens diziam; quais eram suas motivações; quais
momentos da vida eu pensava ser parecido com a vida real48;49.
Figura 03: Dragon Ball Z

ano de 1998, exibindo uma cena em que o
personagem principal se sacrifica para dar um
fim a um conflito entre pokemons; ou em
Digimon, que o personagem Angemon,
representando a

Fonte: (WOLOSKI, 2019)

Dentre esses animes, o filme de Pokemon, do
esperança, foi o último a se desenvolver e desferiu um golpe que sacrificou a si e seu
adversário, em prol da salvação dos demais. Outro exemplo jaz em Evangelion, nas reflexões
da Rei Ayanami, uma clone que em determinado momento do anime – em introspecção –
questiona a sua própria existência e sua relação com o outro.
Outros exemplos práticos são em Buck com sua obstinação em percorrer as terras e ir
até o final de sua jornada resolver seu objetivo principal. Ou em Sakura Card Captors que após
toda sua história, no final da narrativa, desenvolve uma carta mágica com sua magia própria, a
carta amor

48

Essas reflexões eram principalmente produto da minha relação com meu irmão mais velho e meu tio caçula
irmão de minha mãe, apesar de remoer em mim, quando criança, tais narrativas e repetir as mesmas perguntas e
expressões que fazia a eles (por exemplo “por que ele (personagem) fez isso?”, ou “nada a ver”, ou “porque ele
está triste?” ou “fulana (personagem) é massa, é forte, engraçada, quero ser assim quando crescer”.
49
Vale apontar que me constituí enquanto uma pessoa introvertida – como diz o senso comum – desde criança.
Enquanto alguns gritavam, corriam, falavam, brincavam expansivamente, enquanto criança priorizava momentos
sozinho e relembrava falas e imagens dessas narrativas.
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Por fim, nesse trecho, apontando exemplos de situações dessas narrativas, pontuo Those

Who Hunt Elves, com um trio que é transportado para um outro mundo e cada um possui um
talento pessoal e o utiliza para vencer os desafios em harmonia.
Recortes como esses exemplificam momentos de reflexão e de discurso. Momentos em
que estive pensando em como ser ou agir, caso estivesse nessa condição; ou com quais ideais
me identificava, o porquê, o que eu pensava sobre e etc. Claro que, quando criança, as
reflexões eram limitadas, mas havia ainda assim tentativas de simbolizar o real e pensar sobre
formas de ser diferente – distante de imitações.
À medida em que cresci, continuei com essa prática subjetiva de refletir o mundo e a
vida através dessas narrativas e passei a notar que era mais comum do que imaginava:
religiões,
Figura 04: Filme The end of Evangelion Figura 05: Os caçadores de Elfas

Fonte: (O GRITO!, 2018) Fonte: (ANIME 21, 2019)

cinema, novelas, livros e etc. Lembro que no ensino médio, nerds e fãs andavam pela escola
com os livros de Senhor dos Anéis, Harry Potter e Crepúsculo, com centenas de páginas, lendo
em menos de uma semana, apesar de não conseguirem sustentar um estudo simples de um
capítulo do livro didático ou a leitura de um livro de literatura nacional do naturalismo e/ou
realismo, por exemplo, para o vestibular.
As narrativas audiovisuais não possuem apenas imagens desenhadas e projetadas em
movimentos a partir de técnicas clássicas de desenho ou em programas de computador para se
produzir animações em três dimensões ou duas dimensões, mas servem ao sujeito um
repertório. E o sujeito não segue modelos que a ficção demonstra de forma literal, mas cria

modos de ser a partir disso, pois são dotados de subjetividade
O fã ou o geek/nerd/otaku sai do cinema e discute o filme com seus pares,
principalmente as questões sociais. Deixam a sessão de Capitã Marvel e falam entre si sobre
feminismo; encerram a sessão de Pantera Negra e discutem sobre questões étnico-raciais;
Assistem Parasita e comentam sobre capitalismo e pobreza. A linguagem fílmica, além do
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áudio, tem na imagem o seu principal elemento de construção estética, constituindo-se em sua
forma de contar histórias.
quem lê o mundo não precisa da escola para

Figura 06: Saber J

se constituir leitor, e quebra o paradigma de
leitura ser uma decifração de códigos. O que
ocorre é que ser no mundo já consolida um
sujeito leitor do mundo, não se lê apenas
textos ou decifração de códigos. O
geek/nerd/otaku que sai do cinema ou
socializa uma análise que fez de alguma
dessas obras, lê o mundo através dessas obras;
Fonte:
(JUSTANIMES BLOG, 2010)

Isso é possível porque o sujeito lê o mundo.

lê essas obras através de sua experiência com
o mundo, de sua

Oliveira (2013) sustenta uma concepção de
subjetividade. O que emerge dessas leituras são determinados saberes. Essa pesquisa aponta
para esse rumo. Ainda na ideia da autora, podemos compreender que os geeks, nerds e otakus
leem o mundo e se reassujeitam (reconstroem seu sujeito) quando se identificam a partir dessas
identidades e os conteúdos dessas obras.

4.2 A FUNÇÃO DAS NARRATIVAS DE FANTASIA
A fantasia, enquanto atividade, possui uma função importante para o sujeito –
principalmente em seus primeiros anos de vida. Como dito anteriormente, com contribuições
de Corso e Corso (2006), a fantasia possui a função de mediar a relação do sujeito com o real.
As narrativas de ficção possuem um papel importante nessa relação, na verdade, os autores –
em outro trabalho – sustentam que:
[...] a ficção é uma forma de aprender com a experiência alheia, é uma simulação de
vivências e emoções, na medida em que nos identificamos com tal ou qual
personagem. Fantasiar ou fruir da imaginação alheia através da arte não substitui a
experiência, não aprendemos tanto como se tivéssemos vivido, mas ao menos nos

aproximamos disso. A diferença é que a gama de vivência proporcionada pela arte,
pela fantasia, é muito mais vasta do que as experiências possíveis de serem vividas.
(CORSO; CORSO, 2011, p. 256).

Sem dúvida o papel das narrativas de ficção é de suma importância, pois oferece aos
sujeitos formas de subjetivação e aprendizados relacionados à experiência do outro. Uma
crítica possível de tecer é que o sujeito necessita experienciar a si mesmo, à sua história, às
suas narrativas e etc., entretanto, envolvido com seu contexto sociocultural, é impossível que
esse

construa uma experiência autêntica absoluta. Aqui vale trazer mais uma vez o

pensamento de
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alguns filósofos e psicanalistas que discutem a subjetividade como construída em relação
social, em que o núcleo dessa é o sujeito; isso envolve a experiência de si e a experiência das
relações50. Por mais que críticas possam ser feitas ao uso e consumo de narrativas de ficção e
suas fantasias, é importante aqui citar Freud (1966, p. 137) que escreveu que “[...] a pessoa
feliz nunca fantasia, somente a insatisfeita [...] as forças motivadoras das fantasias são os
desejos insatisfeitos, e que toda fantasia é a realização de um desejo”. A pessoa totalmente
feliz pode não existir, e o pensamento freudiano é que a falta é estrutural dos seres humanos
neurotípicos – os ditos normais –, logo a insatisfação, mesmo mínima, é o suficiente para que
se opere a fantasia. O que fomenta o fantasiar, ainda segundo o autor, são justamente desejos
insatisfeitos,
já que há a realização de um desejo através da fantasia – e dos sonhos, vale ressaltar. Refletir
sobre a fantasia enquanto realização de algum desejo inconsciente insatisfeito e que pessoas
insatisfeitas fantasiam, nos permite dialogar sobre concepções acerca de como as narrativas –
orais, escritas ou audiovisuais – de fantasia permitem ao sujeito um enlaçamento a uma ideia
reprimida ao inconsciente; a um desejo insatisfeito. Essa seria uma das funções da fantasia, e
ouso comentar, parafraseando uma fantasia mitológica popularmente conhecida: quem nunca
fantasiou, atire a primeira pedra. Com isso, é interessante pensar sobre o que Freud (1996, p.
136) escreveu: “[...] na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas trocamos uma coisa por
outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto ou
subrogado”.
É possível tecer um raciocínio que entrelace com as citações de Freud feitas nessa
subseção, isso seria uma relação entre o próprio papel da fantasia de narrativas de ficção e o
desejo insatisfeito que fomenta a fantasia. Sabemos que conteúdos e ideias são reprimidas ao
inconsciente, além de desejos insatisfeitos, ora, o sujeito não renuncia aquilo que foi reprimido
nem mesmo à insatisfação de desejos inconscientes, na verdade há uma formação que substitui

esses conteúdos. Isso é, o que reprimimos para viver em uma civilização retorna sempre à vida
psíquica através de outras formas51, a fantasia é uma dessas formas que demarcam a não
renúncia da pulsão – então tod@s estamos sujeitos a fantasiar inclusive.
Corroborando com a ideia de Freud (1996), Bettelheim (2016) postulou que pessoas
que não sonham acabam apresentando dificuldades de lidar com a realidade, pois podem
desenvolve

problemas emocionais por não simbolizarem no sonho o drama da vida. As

crianças sem acesso

50

Guattari e Rolnik (1996); Mansano (2009); Larossa (1999); Pereira (2016); Deleuze e Guattari (2010); Cascadi
(1995); Couto e Castro (2019); Guirado et al (2016); Gama (2016); Rosa et al (2015); Passone (2014); Rehbein e
Chatelard (2013); Tavares (2013); Bocca (2012). Autores já discutidos na seção 3.2.
51
Vide texto “O mal-estar na cultura” de Freud (1974), trabalhado na subseção 4.1.
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aos contos de fada – eu diria que às narrativas de fantasia – podem apresentar o mesmo
problema. O elemento que une o sonho e as narrativas é a fantasia, o imaginário e o exercício
de simbolização. Completando a ideia com os escritos de Corso e Corso (2011), a fantasia é na
verdade uma possibilidade que possuímos de retornar no tempo, não de forma cronológica,
mas uma revivescência de alguma forma antiga de atuar no mundo.
Isso demonstra que não só desejos insatisfeitos, a fantasia também proporciona ao
sujeito lidar com os medos, com as (não) relações sociais, de forma a nos direcionar nos
caminhos da nossa existência em trilhas tortas e complexas: “É preciso reviver e funcionar
com sistemas de pensamento que já seriam superados nos adultos para encontrar e criar a
fantasia necessária” (CORSO; CORSO, 2011, p. 259).
Nessa perspectiva, as narrativas audiovisuais que elenco nessa pesquisa são
potencializadoras da experiência humana e importantes no processo da fantasia. É importante
comentar que elas são o que antes eram as tradições orais, mitos, contos de fadas, romances e
etc. Por isso, faz-se importante compreender mais sobre as histórias de ontem, para assim
sustentar as histórias de hoje. Como exemplo, vale elencar a narrativa audiovisual escolhida
para análise nessa pesquisa, Steven Universo. Apesar de não ser um conto de fadas, Steven
enquanto narrativa de fantasia apresenta temas diversos e potencializa a experiência humana
por consequência ao apresentar tais temas, principalmente porque o conjunto de pessoas que
estão por trás de sua produção possuem mensagens a serem passadas. Nesse aspecto é
importante frisar que um dos intuitos da Rebecca Sugar (2016) foi o de conversar sobre afetos,
relacionamentos, amor, acolhimento e representatividade para as crianças, principalmente

crianças queer52.
As narrativas de fantasia sempre tiveram função de representar determinadas
concepções de ser e estar no mundo, a criadora de Steven não se desvia dessa lógica, em suas
palavras ela apontou que “[...] se você esperar [demais] para contar para as crianças queers que
elas são importantes [...] que elas são pessoas, será tarde demais” (SUGAR, 2016). Steven
Universo chegou num mundo em que vários valores conservadores estavam em ascensão,
incluindo valores machistas e homofóbicos. A animação apresentou uma via para sujeitos
simbolizarem a vida nesse contexto, inclusive apresentando o amor e o casamento de pessoas
queers – algo incomum de se ver em animações populares – após cinco temporadas em quatro
anos arando terreno, talvez seja o momento e a arte precisa para ajudar às crianças a
construírem e reforçarem novas formas der e experiências de si.
52

Queer é um termo relacionado às pessoas de dentro da comunidade LGBTQIAP+. Às vezes é apontado como
“pessoas não heterossexuais cisgêneros.
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Corso e Corso (2006) apontaram que os contos de fadas são histórias com elementos
mágicos, independente da presença ou não de fadas. Eram narrativas da tradição oral em um
contexto que havia distanciamento entre o lar e o trabalho nem daquilo que é criança e aquilo
que é um adulto – não existia um olhar especial para a criança. Os autores escrevem que
quando houve essa separação entre o trabalho e o lar e entre a criança e o adulto, os contos de
fada permaneceram no lar com as crianças.
Ainda para os autores, os contos de fada conseguem atravessar todas as gerações
mesmo com a mudança dos produtos culturais e a forma com que as histórias são contadas.
Isso é, estão na linguagem transgeracional e são utilizadas inclusive em momentos em que os
pais e avós – gerações mais velhas – precisam conversar sobre algum tema que permeia
alguma inquietação ou fenômeno infantil com as gerações mais novas – as crianças. Nas
palavras dos autores: “[...] as histórias somente mobilizam algo que as crianças já têm em seu
interior, e a constituição de sua personalidade se dá a partir do que sua família lhe transmite,
consciente e inconscientemente” (CORSO & CORSO, 2006, p. 306).
Corso e Corso (2006) ainda postularam que as histórias apresentam diversos
personagens que estão relacionados a um drama ou paradigma – muitas vezes familiar –, dessa
forma apresentando a quem consome algumas ferramentas que podem mediar a relação do
sujeito com os mundos interno e externo. Os contos de fada ainda são, de certa forma, uma
reciclagem que contém elementos folclóricos da cultura oral local, que foi transformada a cada
vez que contada ou escrita, até alcançar às crianças.

Corroborando com a ideia acima discutida, Bettelheim (2016) discorreu que histórias
folclóricas e contos de fada se desdobram através de mitos ou foram aglutinadas com os tais.
Essas histórias eram produto do conhecimento humano de uma região, que as pessoas
transmitiam para gerações futuras. Os contos de fada são expressados de maneira simples sem
exigir do ouvinte ou leitor um exercício rebuscado para o entendimento, por isso, para o autor
(Ibidem, p. 34): “Isto evita que até a menor das crianças se sinta compelida a atuar de modo
específico, e nunca a leva a se sentir inferior. [...] o conto de fadas reassegura, dá esperança
para o futuro, e oferece a promessa de um final feliz”.
Steven é uma narrativa pensada em provocar reflexões sobre novos caminhos entre as
relações humanas. Rebecca Sugar (2016) compreende que alguns temas são entendidos pelas
pessoas como discussões apenas de adulto, como o amor, embora seja comum produções que a
heteronormatividade seja apresentada de forma natural, mas o mesmo não é feito em relação a
outros valores, incluindo outras formas de ser e estar no mundo que não sejam
heteronormativas. O que Steven provoca é o que já se encontra adormecido no interior das
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crianças e reprimido por pensamentos sociais mais tradicionais. Ademais a história exacerba a
empatia enquanto um super poder.
Exemplificando a empatia em Steven Universo enquanto valor, o episódio que foi
utilizado para a análise nessa pesquisa retrata isso. Uma cena em que o grupo principal está
lutando contra um monstro com poderes de gelo. Em um dos ataques seu braço cai, logo após
é retratado na cena Steven segurando o próprio braço falando preocupado “Ai, o seu braço”
(AMIGO MONSTRO, 2013). A empatia é retratada enquanto valor na narrativa.
Segundo Corso e Corso (2006) as crianças podem se apoiar nas histórias, dessa forma
terão mais possibilidades de enfrentar seus problemas, embora seja necessária uma atuação
ativa da criança em coletar ou se identificar com os elementos da narrativa e assim construir,
de forma singular, modos de simbolizar e viver a vida – isso gera efeitos terapêuticos. Para que
haja essa possibilidade, é necessário reviver e repetir a experiência do sujeito com os contos de
fada para que haja um encontro com a fantasia, pois:
Com ela conseguimos lidar com tudo aquilo que habita terrenos pouco delimitados,
como o que os outros nos dizem sem palavras e o que nossos desejos imiscuem na
vida cotidiana. Até mesmo a esperança depende da fantasia para existir, pois ela é
tecida da irrealidade. Para percorrer terrenos pantanosos, onde as bussolas não
funcionam, não existe melhor transporte do que a fantasia. (CORSO; CORSO, 2011,
p. 259)

Os contos de fada, como aponta Bettelheim (2016) dialogam com a identidade da

criança, assim é possível lidar com temas e inquietações internas e inconscientes de forma
mais lúdica. Nisso estão incluídos os temas agressivos e violentos, que estão presentes em
contos de fada originais. A criança possui impulsos agressivos, destruidores e narcísicos, logo
é importante não a privar de histórias que para os adultos possam parecer cruéis, ora se
falamos

que a fantasia das narrativas medeiam a vida, logo podemos pensar que seja

necessário o contato

responsável com histórias mais violentas para que a criança possa

simbolizar seus próprios instintos.
Sobre os instintos é importante retomar Freud (1974), o autor abordou essa natureza
dual do ser humano: o eros e a pulsão de morte. A primeira é conhecida também como pulsão
de vida, o que destina o sujeito ao afeto, ao movimento, à vida; a segunda são instintos, muitas
vezes recalcados pela castração exercida da moralidade construída em civilização que é
internalizada pelo sujeito desde sua infância, inclusive o superego freudiano possui essa função
no aparelho psíquico.
Retomando Bettelheim (2016), o autor acredita que é uma atitude cruel destituir a
criança do contato com essas narrativas em questão, privadas de conhecer contos de fadas
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originais, dos irmãos Grimm sem amenizações e modificações que outros autores realizaram
em suas versões:
A maioria das crianças de agora conhecem os contos de fada apenas as versões
enfeitadas e simplificadas que lhes abrandam o sentido e lhes roubam todo o
significado mais profundo, versões como as dos filmes e espetáculos de TV nas quais
os contos de fadas são transformados em diversão tola. (2016, p. 84)

Há uma discordância a ser feita desse pensamento de “diversão tola”, pois toda forma
lúdica da criança em simbolizar a vida e entrar em contato com sua cultura local é importante.
O que devemos questionar talvez seja como a criança faz uso do que escutou, leu e assistiu; e
de como a sociedade trabalha para privar as crianças do contato com o real, com as angústias e
os medos – que é um contexto para outra discussão. O autor ao menos dos dá um
esclarecimento sobre o lúdico quando afirma que:
Enquanto diverte a criança, os contos de fadas a esclarece sobre si própria e favorece
desenvolvimento de sua personalidade. Oferece tantos níveis distintos de
significados, enriquece sua existência de tantos modos que nenhum livro pode fazer
justiça à
profusão e diversidade das contribuições dadas por esses contos à vida da criança.
(BETTELHEIM, 2016, p. 20)

O autor pontua que os contos podem estimular a imaginação à fantasia, possibilitando a
criança atribuir sentido à sua vida. Para ele, as crianças podem compreender processos
inconscientes através das imagens ou da fantasia, mesmo que sejam exageradas. Inclusive nas

histórias as crianças simpatizam com ações de personagens, se identificam com eles, e isso as
auxilia a entender temáticas caso estejam preparadas para tal feito, de forma que passam a ser
tão importantes quanto abordagens realistas: “Por conseguinte, os exageros fantásticos dos
contos de fadas dão-lhe o toque de veracidade psicológica – enquanto explanações realistas
aparecem psicologicamente mentirosas, embora verdadeiras de fatos.” (BETTELHEIM, 2016,
p 41).
Para Corso e Corso (2006), existem temas diversos e atemporais que são abordados em
narrativas de contos de fada, como amor, família, relação parental, gênero e suas relações,
dentre outros - independente da história ser antiga ou atual, pois mesmo as atuais são baseadas
em diversas histórias antigas. Inclusive é importante apontar que os contos de fadas
permanecem no imaginário social atual pois “[...] nos tocam de determinada forma e que
provavelmente algo foi preservado de seu arranjo inicial. Caso contrário, teriam perdido a
força, o encanto e cairiam no esquecimento.” (CORSO & CORSO, 2006, p 28).
É importante o diálogo com as ideias de Campbell (2013), pois foi apontado que não há
diferença se a narrativa é um mito, um conto de fada ou histórias em quadrinhos, desenhos,
animes, filmes, séries e animações, pois todas essas narrativas possuem uma função de
fantasia, que auxilia o sujeito a simbolizar a vida, como apontaram Corso e Corso (2006).
Dentro dessa
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ideia, Campbell nos dá pistas suficientes para compreender essa associação. Para o autor, as
narrativas antigas – os mitos – eram a canção do universo, que está no inconsciente (coletivo),
em que dançamos mesmo não sabendo seu ritmo ou melodia. Isso significa que, na história da
humanidade, as narrativas mitológicas mantinham similaridades, assim com histórias de conto
de fadas, mesmo as releituras.
O mito, segundo Campbell (2013), é então uma projeção do inconsciente (coletivo) que
possui elaborações de determinada cultura, que é transmitido de formas diversas – sendo a
mais comum, a oralidade. Ocorre uma sequência de eventos e atitudes dos heróis dos mitos ao
redor do mundo e ao longo do tempo que aparecem em várias mitologias e narrativas orais,
inclusive

em romances ou narrativas da cultura popular contemporânea. Há um herói ou

heroína, que geralmente são os personagens principais da narrativa, que conseguiram – ou
precisam

conseguir – realizar um feito acima do normal, um feito grandioso. Esses

personagens realizam ou uma proeza física (como um ato de guerra, de heroísmo, de altruísmo
e sacrifício pelo outro), ou uma proeza espiritual (que se relaciona com algum aprendizado ou
a encontrar uma forma de experimentar algum nível supernatural relacionado com a vida

espiritual do ser humano).
Para o autor, existe um padrão que se repete na contação de histórias ao redor do
mundo, algo que ele chama de jornada do herói, ou monomito. A ideia de Campbell (2013) é
de que as narrativas já contadas e as que virão a ser contadas são as mesmas, se repetem
através de alguns

elementos centrais, e refletem verdades universais da vida humana em

civilização.
A jornada do herói é uma série de etapas, são elas: o chamado para a aventura; a recusa
do chamado; o encontro com um mentor; a ajuda sobrenatural; a travessia do primeiro limiar;
o ventre da baleia; a apresentação da caverna oculta; a provação suprema; a recompensa; o
caminho de volta; a ressureição; o retorno com o elixir53. O ciclo que o herói faz é
essencialmente de ida e de volta: vai à missão e ao crescimento, logo retorna com o objetivo
para os outros. Interessante que o autor relaciona com um feito infantil, da perda da infância de
uma criança para a transformação em um adulto, como se fosse necessária uma morte
simbólica

e um renascimento (CAMPBELL, 2013). Vivemos enquanto crianças, logo

precisamos sair da dependência psicológica de nossos genitores ou criadores: a jornada do
herói é uma metáfora desse crescimento. O sujeito precisa adentrar essa jornada psicológica
em sociedade para seu próprio crescimento.

53

Apresento aqui apenas para ilustrar as etapas e não discorro sobre elas nesse trabalho, pois não faz parte de
nenhum dos objetivos desta pesquisa. Aqui é importante apresentar apenas um ciclo que o herói apresenta em
sua jornada, e é comum em todas as narrativas, antigas e novas.
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É interessante apontar que vários escritores utilizam inconscientemente as etapas e
estruturas da jornada do herói de Campbell, logo, as narrativas audiovisuais contemporâneas,
que se baseiam em roteiros escritos e adaptados ou em outras narrativas escritas, também são
atravessadas pelo monomito, apresentado pelo autor. Também importante pontuar, que os
contos de fadas não se limitam a uma compilação de histórias, como fizeram os irmãos Grimm,
destacaram Corso e Corso (2006). Narrativas contemporâneas de quadrinhos, cinema, literatura
e etc., provocam o mesmo efeito de comprometimento simbólico que auxilia o sujeito
simbolizar o viver. É possível, dentro dessas histórias contemporâneas, a criança subjetivar-se,
pois, ainda para os autores, não só os contos de fadas fornecem possibilidades de fantasia, as
ficções modernas também o fazem.
A Pós-modernidade é um contexto de um tempo apressado, como discutido em sessões
anteriores com os autores já citados. Há uma falência de material simbólico que é circuncisado

por elementos visuais, elementos que são apresentados sem um momento para elaboração. As
narrativas acompanharam o tempo, embora ainda haja uma relação com a atividade de
simbolização da vida.
Há uma dificuldade de organização de tantos temas que rodeiam a vida na civilização,
principalmente com tecnologias que vão, sob a égide do capitalismo, surgindo e se renovando.
Vivemos em um tempo de muita velocidade e abundância de informações. Apesar disso tudo,
as narrativas são ainda ferramentas necessárias, pois reatualizam o passado e se integram aos
paradigmas contemporâneos do presente; elementos do passado são recriados para lidar com
inquietações do presente. Contos de Fadas, mitos, romances, séries, filmes, animes e
animações apresentam o drama humano. Exemplos disso são filmes e séries de releituras de
histórias já

criadas, ou ambientações de tempos antigos reatualizados, o sujeito passa a

aprender algo através dessas histórias
É preciso habitar o território comum de fantasias para provocarmos acontecimentos,
isso é, enquanto educadores, é preciso refletir sobre produções da cultura popular (histórias em
quadrinhos, filmes, séries, literatura, desenhos, animes e animações) que são consumidas pelo
sujeito em idade escolar que envolvam personagens que são recriados no imaginário desses
sujeitos. Dentro das práticas clínicas com crianças e adolescentes, esses personagens aparecem
no discurso; a escola não é um campo à parte desse fenômeno, pois como um lugar possível de
desenvolvimento da experiência do eu – como apontou Larrosa (1994) – elementos culturais
também surgem na relação entre os pares e invadem a aula comum. Com as histórias
contemporâneas, as crianças conseguem subjetivar-se, assim como o fazem nas relações com
seus pais e pares.
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As histórias são instrumentos de trabalho para o terapêutico e para as crianças, através
do qual elas podem vir-a-ser, construir elementos subjetivos e etc., (por que não ser elemento
de trabalho do pedagógico? - mas de forma a valorizar essa construção da subjetividade. Se o
pedagógico e a escola são espaços para construção do eu, como postulou Larrosa (1994) os
elementos dessa construção precisam ser valorizados, e um desses elementos estão na cultura
geek/nerd/otaku, que são as narrativas de fantasia e ficção, narrativas audiovisuais.
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5 STEVEN, O UNIVERSO
“Sabe, se você deixar todos serem quem são, talvez você possa se permitir ser quem

você é também”
Steven Universo (STEVEN UNIVERSO, 2019)
Steven Universo (SU), como citado anteriormente, é um cartoon54 criado e produzido
por Rebecca Sugar, uma animadora, compositora e diretora norte-americana. Seu episódio
piloto foi lançado em julho de 2013 e seu lançamento oficial em 04 de novembro de 2013.
Como um desenho animado contemporâneo, não há dados acadêmicos ou bibliografia
suficiente para apresentar os episódios da série. Isso justifica as fontes utilizadas para a
composição dessa seção, além do conhecimento da série pelo próprio pesquisador.
SU possui cinco temporadas, exibidas nos Estados Unidos dessa forma: a primeira
começou em 04 de novembro de 2013 e finalizou em 12 de março de 2015; a segunda em 13
de março de 2015 a 08 de janeiro de 2016; a terceira, 12 de maio de 2016 a 10 de agosto de
2016; a quarta de 11 de agosto de 2016 a 11 de maio de 2017; por fim, a quinta temporada
estreou em 29 de maio de 2017 e se encerrou em 21 de janeiro de 2019 (WIKIPEDIA, 2019).
No Brasil, sua estreia foi em 2014, o final da temporada foi em 2015. O início e final
das outras temporadas no Brasil foram de 2015 a 2016 (segunda temporada); de 2016 a 2017
(terceira temporada), de 2017 a 2018 (quarta temporada) de 2018 a 2019 (quinta temporada).
Possui ainda um filme (Steven Universe: The Movie), lançado em 02 de setembro de 2019 nos
Estados Unidos da América (EUA) no mesmo canal que exibe sua série, com 82 minutos de
direção. No Brasil foi exibido pela CN Brasil, um mês após a estreia nos EUA. (WIKIPEDIA,
2019).
Além dessas produções, a animação conta ainda com uma temporada de epílogo,
chamada Steven Universe Future (Steven Universo Futuro, no Brasil). Com quinze episódios
programados, estreou nos EUA em 07 de dezembro de 2019, no Brasil, em 28 do mesmo mês.
Conta o fechamento dos acontecimentos da história de Steven. (WIKIPEDIA, 2019).
A criadora, para a criação do show, imaginou um desenho que juntasse realidade e
fantasia, utilizando também a inspiração de seu irmão caçula Steven Sugar, exprimindo o
personagem principal. A intenção da primeira produtora mulher de desenhos da Cartoon
Network Studios 55 busca incentivar as crianças de hoje a serem elas mesmas, sem a ideia
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Desenho animado; animação.
Estudio que produz e exibe Steven Universe

55
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imperativa de se ajustar em uma sociedade, por causa disso a série aborda temas inclusivos,

com um impacto de (em média) 2 milhões de telespectadores por episódio em 2013
(FANDOM, 2019)
Inicialmente, o universo de Steven Universo compõe uma rede própria de significados
e a história que coaduna com a realidade concreta e a fantasia da obra, a saber conceitos
utilizados na fantasia que servem de base para entender sua realidade alternativa, oriundos do
mundo concreto: gem, ou gemas, jóias, pedras; fusão; gem corrompida; Grande Autoridade
Diamante/The Great Diamond Authorithy; templo; Home World/Planeta Natal. Além de uma
rede de locais e habilidades desenvolvidas pelas gems. Tais conceitos serão apresentados a
seguir.
As gems são alienígenas do Planeta Natal/Home World, composta por uma pedra/jóia
que projeta seu corpo de luz, ou “holograma com massa”. As gems são criadas a partir de
diversos tipos de minerais, sua incubação é feita no solo, isso permite que existam classes de
gems, cada uma com uma função na sociedade Gem, no Planeta Natal ou em suas colônias
(FANDOM, 2019).
As gems possuem habilidade inicial de se projetar para fora de sua pedra – que pode
estar alojada em qualquer parte aleatória de seu corpo - além de moldar sua forma, sem destoar
de suas cores, todavia precisam de um esforço para sustentar formas as quais não sejam a sua
forma básica. Elas todas são representadas com o gênero feminino e, apesar da habilidade de
se metamorfosear (mudar a sua forma corpórea para o que quer que elas desejarem por um
período limitado de tempo), não mudam sua estrutura sexual, pois não são dotadas de tal,
apesar das fontes entenderem as gems como seres agêneros (FANDOM, 2019).
Esses seres ainda possuem formas de produção semelhante: são incubadas no solo –
quer seja no Planeta Natal, quer seja em uma colônia – a partir das informações básicas de
determinado tipo de gem e eclodem do solo, levando consigo todos os seus nutrientes,
respondendo a partir de um número de série identificando o seu Jardim de Infância56, faceta e
número de série. São seres que não precisam comer ou dormir, seus corpos já retiraram da terra
tudo o que precisam para sobreviver, e suas únicas desvantagens é ter sua gem rachada ou
quebrada, ser corrompida (quando ocorre um trauma mental irreversível, a transformando em
monstro) ou estar vulnerável em forma de pedra/jóia além de puffar, isso é, ter um grande dano
ao seu corpo físico e então ter sua forma física dissipada (FANDOM, 2019).
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Local onde são feitas as gems
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Os personagens principais de Steven Universo podem ser separados57 da seguinte
forma: As Crystal Gems; Humanos; Vilões extraterrestres; Fusões, ou seja, jóias (minerais
preciosos) que se fundem, tornando-se um só indivíduo.
Apontamos aqui alguns dos personagens importantes da série animada, que estarão
presente nas interações de Steven: as Crystal Gems, Gems de Homeworld58 (algumas), alguns
personagens humanos, algumas Fusões das Gems e um outro grupo de Gems fugitivas de
Homeworld
As Crystal Gems são um grupo de dissidentes rebeldes que lutaram contra as
colonizadoras do planeta Terra, há 5 mil anos, e escolheram esse planeta para proteger suas
criaturas viventes e sua beleza. Seus motivos atuais envolvem acompanhar o crescimento de
Steven e lutar pelo que acreditam: Rose Quartz, vida, amor, paz no planeta Terra. Crystal
Gems
é um movimento que representa esse dito, deixada por Rose. (SUGAR, 2015). Steven Quartzo
Universo é um menino híbrido de humano e Gem, o filho da Rose Quartz, da qual detém sua
pedra no umbigo. O garoto possui um escudo como sua arma principal, seus anseios são para
aprender a ser um Crystal Gem e entender a todos. Ele possui 13 anos no início do show,
completando 14 no episódio “aniversário de Steven”, no meio da segunda temporada. Desde
pequeno é criado pelas Crystal Gems, que acompanham seu desenvolvimento (SUGAR, 2015;
FANDOM, 2019).
Figura 07: Steven Universo

Fonte: CANTOON NETWORK LA (2016)

Steven demonstra ser um garoto amigável, carinhoso, solidário, otimista, confiante em
si mesmo, empático, criativo, inteligente, alegre, divertido, não guarda mágoas ou
ressentimentos, não discrimina nem inimigos, sensível e esforçado em aprender a ajudar a
equipe com seus poderes, que se desenvolvem a partir de seu estado emocional e de seu
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Divisão feita pelo FANDOM de Steven Universe, adotado como fonte de informações secundárias da série

animada nesse trabalho
Planeta Natal
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crescimento dentro do show. Nas missões o personagem tenta lidar com o maior desafio, se
põe prestativo, sempre querendo resolver os problemas de todos, agitado, ansioso e por vezes
faz a

situação piorar antes de ser resolvida. Steven ainda se comporta como sua mãe,

arriscando sua própria vida por aqueles que precisam de proteção, por aqueles que ele ama, e
sempre tenta resolver situações através do diálogo e não da violência, além de, como sua mãe,
acredita em todos, pois todos precisam de uma chance de serem melhores, o que o faz apoiar a
todos e tentar ajudar quem está em sofrimento (FANDOM, 2019).
Os poderes e habilidades de Steven se desenvolvem ao longo da série, ele pode:
embolhar59, fundir-se, invocar seu escudo, metamorfose (apenas para forma de gatinhos), super
força, durabilidade sobre-humana, resistência à armamentos gems, controle da idade (a partir
de como se enxerga), controle da queda/flutuar, fitocinese60, cura pela saliva, ressurreição,
troca de mente, telepatia empática, transferência mental, ligação mental, projeção de aura,
projeção astral61 (FANDOM, 2019).
Garnet:
A líder das Crystal Gems remanescentes. A mais forte lutadora. Possui visão do futuro,
resistência a calor, superforça, resistência à profundezas. Além de ser valente, corajosa,
confiante, séria e misteriosa, pois pouco exprime suas emoções, apesar de ser a representação
do amor na série. (SUGAR, 2015; FANDOM, 2019).
Figura 08: Garnet

Fonte: FANDOM (2019)

59

Habilidade de envolver um objeto, uma pessoa ou uma gem, dentro de uma bolha de luz tangível 60 Habilidade
de controlar plantas. Steven consegue, a partir de sua saliva, plantar um vegetal e fazê-lo criar vida. 61 Embora eu,
como um geek, acredite que troca de mente, transferência mental e ligação mental sejam o mesmo poder
desdobrado: telepatia.

