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Dalai Lama disse: “quando conhecer alguém, olhe-o nos olhos e
seja gentil, pois dentro dele sempre há uma batalha”. Há sempre
uma batalha dentro de nós. Uma batalha que pode ser dolorosa.
Escrever se trata disso, ser capaz de expressar sua dor, mesmo
que tenha vergonha. É por isso que escrever de verdade é
arriscado. Arriscamos não sairmos ilesos dessa experiência.
Escrever requer coragem. É um vislumbre do abismo, o abismo
dentro de nós. A literatura apela a nossos medos, a nossos
problemas, nossas misérias, à nossa dor.... Escrever sem rede de
segurança.
Série: A desordem que ficou. 1ª Temp. Ep. 01, 2020, Netflix.
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RESUMO
BRANDÃO NETO, Bionor Rebouças. Professor-sintoma: traço que evoca saber no ato
de educar. 2022. 224 f. Tese (Doutorado em Educação e Contemporaneidade) – Programa
de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia,
Salvador, 2022.
Professor-sintoma: traço que evoca saber no ato de educar é uma pesquisa que trata de
aspectos subjetivos presentes, embora não necessariamente conscientes, no saber-fazer
de alguns professores, para os quais a docência funciona como via de reparação de
questões atreladas à própria história, de justificação de suas existências e/ou sublimação
de impulsos instintuais. A tese se insere teórica, epistemológica e metodologicamente no
campo da Psicanálise e Educação, destacando o aporte teórico com base em Freud (1914a;
1914b; 1917a; 1917b; 1919), Lacan (1953; 1957; 1960; 1970; 1975-1976), Pereira (2011;
2013; 2016), Voltolini (1999; 2020), Jerusalinsky (2018; 2019) e Ornellas (2011; 2019).
A pesquisa sugere que os professores que elevam a docência à condição de sintoma
apresentam traço singular e fala autêntica, favorecendo o fenômeno da transferência
necessário ao ato educativo, potencializando os espaços de aprendizagem, inspirando e
evocando os estudantes na construção inventiva da sala de aula, além de apontar para a
improdutividade de discussões sobre qualquer pretensa neutralidade do pesquisador
circunscrito nessa modalidade de pesquisa, ao defender que tal envolvimento não supõe
a quebra do rigor científico. A questão da pesquisa consiste em verificar de que maneira
o professor eleva a docência à condição de sintoma, constituindo traço que evoca saber
no ato de educar e, para que se alcancem possíveis respostas, o principal objetivo visou
investigar como o fazer do professor-sintoma constitui traço que evoca saber no ato de
educar. Trata-se de uma pesquisa de inspiração clínica, cujas envolvidas são duas
professoras e o cenário é um núcleo de pós-graduação. Foram utilizados como
dispositivos de colheita entre-vistas e teste-munhos, em que para se proceder a análise
clínica dos dados tomou-se por base a topologia histórica do discurso. O estudo reconhece
que existe muito mais em jogo no ato educativo do que apenas aquilo que pode ser
transmitido e medido, sendo necessário resgatar a função da universidade de manter o
saber vivo e não restrito aos livros, assim como fomentar a função inspiradora da
docência. É possível vislumbrar no texto uma discussão sobre os desafios
contemporâneos da docência universitária, bem como a evolução do conceito de sintoma
na psicanálise que, ao se desvincular da noção patológica, passa pelo sentido de
mensagem cifrada do inconsciente, da modalidade de gozo, até assumir o caráter de
invenção que permitiu a inauguração da formulação professor-sintoma. Os encontros com
ambas as docentes conduziram a necessidade de considerar como a psicanálise percebe
os construtos olhar e vergonha, assim como desvelaram a função sintomática e/ou
sublimatória que a docência, para elas, parece ocupar.
Palavras-chave: Professor-sintoma; psicanálise e educação; saber-fazer.
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ABSTRACT
BRANDÃO NETO, Bionor Rebouças. Symptom-teacher: trace that evokes knowledge
in the act of educating. 2022. 224 p. PhD Dissertation (PhD in Education and
Contemporaneity) – Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade,
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2022.
Symptom-teacher: trait that evokes knowledge in the act of educating is a research that
deals with subjective aspects present, although not necessarily conscious, in the knowhow of some teachers, for whom teaching works as a way of repairing issues linked to
their own history, justification of their existence and/or sublimation of instinctual
impulses. The thesis is theoretically, epistemologically and methodologically inserted in
the field of Psychoanalysis and Education, highlighting the theoretical contribution based
on Freud (1914a; 1914b; 1917a; 1917b; 1919), Lacan (1953; 1957; 1960; 1970; 19751976), Pereira (2011; 2013; 2016), Voltolini (1999; 2020), Jerusalinsky (2018; 2019) and
Ornellas (2011; 2019). The research suggests that teachers who elevate teaching to the
condition of symptom present a unique trait and authentic speech, favoring the
phenomenon of transference necessary for the educational act, enhancing learning spaces,
inspiring and evoking students in the inventive construction of the classroom, in addition
to pointing to the unproductiveness of discussions about any alleged neutrality of the
researcher limited to this type of research, when defending that such involvement does
not imply a breach of scientific rigor. The research question is to verify how the teacher
elevates teaching to the condition of a symptom, constituting a trait that evokes
knowledge in the act of educating and, to reach possible answers, the main goal was to
investigate how the teacher-symptom performs. constitutes a trait that evokes knowledge
in the act of educating. It is a research of clinical inspiration whose involved are two
professors and the setting is a postgraduate nucleus. Interviews and testimonies were used
as collection devices, in which the clinical analysis of the data was based on the historical
topology of the discourse. The study recognizes that there is much more at stake in the
educational act than just what can be transmitted and measured. It is possible to glimpse
in the text a discussion about the contemporary challenges of university teaching, as well
as the evolution of the concept of symptom in psychoanalysis that, when detaching from
the pathological notion, passes through the meaning of a ciphered message of the
unconscious, of the modality of jouissance, until it assumes the character of invention that
allowed the inauguration of the teacher-symptom formulation. The meetings with both
professors led to the need to consider how psychoanalysis perceives the constructs
looking and shame, as well as revealing the symptomatic and/or sublimatory function that
teaching, for them, seems to occupy.
Keywords: Symptom-teacher; psychoanalysis and education; know-how.
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RESUMEN
BRANDÃO NETO, Bionor Rebouças. Docente-síntoma: rasgo que evoca el saber en el
acto de educar. 2022. 224 p. Tesis (Doctorado en Educación y Contemporaneidad) –
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Universidade do
Estado da Bahia, Salvador, 2022.
Docente-síntoma: rasgo que evoca el saber en el acto de educar es una investigación que
aborda aspectos subjetivos presentes, aunque no necesariamente conscientes, en el saber
hacer de algunos docentes, para quienes la docencia funciona como una forma de
reparación de cuestiones vinculadas a la propia historia, justificación de su existencia y/o
sublimación de impulsos instintivos. La tesis se inserta teórica, epistemológica y
metodológicamente en el campo del Psicoanálisis y la Educación, destacando el aporte
teórico fundamentado en Freud (1914a; 1914b; 1917a; 1917b; 1919), Lacan (1953; 1957;
1960; 1970; 1975-1976), Pereira (2011; 2013; 2016), Voltolini (1999; 2020), Jerusalinsky
(2018; 2019) y Ornellas (2011; 2019). La investigación sugiere que los docentes que
elevan la enseñanza a la condición de síntoma presentan un rasgo único y un discurso
auténtico, favoreciendo el fenómeno de transferencia necesario para el acto educativo,
potenciando los espacios de aprendizaje, inspirando y evocando a los estudiantes en la
construcción inventiva del aula, además a señalar la improductividad de las discusiones
sobre cualquier supuesta neutralidad del investigador limitada a este tipo de investigación,
al defender que tal involucramiento no implica una ruptura del rigor científico. La
pregunta de investigación es verificar cómo el docente eleva la docencia a la condición
de síntoma, constituyendo un rasgo que evoca el saber en el acto de educar y, para llegar
a posibles respuestas, el objetivo principal fue indagar cómo actúa el docente-síntoma
constituye un rasgo que evoca el saber en el acto de educar. Se trata de una investigación
de inspiración clínica cuyos involucrados son dos profesores y el escenario es un núcleo
de posgrado. Se utilizaron entrevistas y testimonios como dispositivos de recolección, en
los que el análisis clínico de los datos se basó en la topología histórica del discurso. El
estudio reconoce que hay mucho más en juego en el acto educativo que lo que se puede
transmitir y medir. Es posible vislumbrar en el texto una discusión sobre los desafíos
contemporáneos de la docencia universitaria, así como la evolución del concepto de
síntoma en psicoanálisis que, al desligarse de la noción patológica, pasa por el significado
de mensaje cifrado del inconsciente de la modalidad de goce, hasta asumir el carácter de
invención que permitió inaugurar la formulación maestro-síntoma. Los encuentros con
ambos profesores llevaron a la necesidad de considerar cómo el psicoanálisis percibe los
constructos mirada y vergüenza, así como develar la función sintomática y/o sublimatoria
que, para ellos, parece ocupar la docencia.
Palabras-llave: Docente-síntoma; psicoanálisis y educación; saber-hacer.
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PRELÚDIO

PASSE ENTRE SIGNIFICANTES: EXCELÊNCIA, REFERÊNCIA E SINTOMA

[...] deixo aqui a coisa em um estado de
enigma, já que o enigma, é a colmatação de
sentido.
Lacan

A presente pesquisa iniciou seus passos ao questionar: que lugar e posição o
professor universitário ocupa, no contexto acadêmico, para evocar o desejo de saber no
outro? Com a imersão no campo empírico, o (des)encontro com os sujeitos redimensionou
o estudo, no entanto, para que se possa acompanhar a construção do objeto de pesquisa e
a escolha dos dispositivos aplicados, carece que se mantenham aqui as marcas iniciais de
sua história.
O estudo partiu de duas concepções. A primeira de que

[...] o conhecimento se constitui em referência ao objeto, enquanto o
saber se constitui em referência ao sujeito. A maior arte do educador
consiste precisamente em transmitir ambos de modo que seja possível
articulá-los (JERUSALINSKY, 2019, p. 28).

E, a segunda, de que

[...] experimento é diferente de experiência. A Psicanálise trabalha com a
produção da verdade a partir da experiência – produção da verdade que sempre
é incompleta, quer dizer, que não pode ser a verdade toda. Ninguém chega à
toda verdade (JERUSALINSKY, 2018, p. 312).

Uma das primeiras questões que fomentou o estudo partiu do meu contato como
docente em um núcleo de pós-graduação. Faz parte do fazer pedagógico da instituição
encaminhar para o professor um arquivo com a avaliação respondida pelos estudantes
quanto ao componente curricular ministrado. Ao final de cada componente, os discentes
preenchem uma espécie de “pesquisa de satisfação”, na qual se identificam, ou não, e,
classificam o componente como “excelente”, “bom” ou “regular” para os seguintes
quesitos:
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a) domínio do conteúdo;
b) interação professor aluno;
c) adequação do conteúdo ao objetivo do curso;
d) importância do conteúdo para a prática profissional do aluno;
e) atualização do conteúdo;
f) cumprimento da carga horária;
g) forma de avaliação e
h) aproveitamento do aluno.
Cada discente pode também, ao final do questionário, escrever livremente críticas,
elogios e sugestões.
Isso me fez pensar: o que leva um estudante a nomear um professor como
“excelente”? Já faz algum tempo que discuto com colegas do grupo de pesquisa como
essa palavra me intriga. “Vossa excelência” é um pronome de tratamento utilizado para
falar com ou sobre pessoas que ocupam altos cargos como presidentes, desembargadores,
senadores, juízes etc. Não é a partir dessa concepção de “sua excelência” que penso o
professor. É inegável que, pela importância da função, uma boa parcela de docentes
mereceria tal tratamento de modo muito mais honroso (embora não precisem disso) que
parte dos sujeitos que hoje (no Brasil) ocupam os cargos anteriormente citados.
Em uma mirada nos dicionários, percebi que a palavra excelência pressupõe ideal,
modelo, perfeição, completude, remetendo a estar em “mais alto grau”, “acima de
qualquer outra coisa”. Isso posto, escolhi então por seguir os estudos com o significante
“professor de referência”. Referência como: um ponto de referência; como ato de referir,
contar ou relatar; como ação de aludir, de mencionar; como a relação de algumas coisas
entre si. Etimologicamente remete a “referre” (latim), que pode ser lido como “levar
consigo”. Penso que o professor de referência pode ser aquele que o aluno leva consigo
de alguma forma, não como modelo, mas como fonte de inspiração.
Inclinei-me a pensar que esses professores de referência fossem uma espécie de
seres “convocantes”, aqueles que em suas formas singulares de atuação compartilham do
anseio pelo “resgate da função da universidade”, como defendido por Teixeira
(1935/2010, p. 33):

A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata,
somente, de difundir o conhecimento. O livro também os difunde. Não
se trata, somente, de conservar a experiência humana. O livro também
a conserva. Não se trata, somente, de preparar práticos ou profissionais,
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de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os prepara, ou, em último
caso, escolas muito mais singelas do que universidades. Trata-se de
manter a atmosfera de saber para se preparar o homem que o serve e o
desenvolve. Trata de conservar o saber vivo e não morto, nos livros ou
no empirismo das práticas não intelectualizadas. Trata-se de formular
intelectualmente a experiência humana, sempre renovada [...] trata-se
de difundir a cultura humana, mas fazê-lo com inspiração, enriquecendo
e vitalizando o saber do passado com a sedução, a atração e o ímpeto
do presente. O saber não é um objeto que se recebe das gerações que se
foram; para a nossa geração, o saber é uma atitude de espírito que se
forma lentamente ao contato dos que sabem.

Passei, então, a pensar que os professores de referência possivelmente sejam
aqueles que têm essa relação com o saber como uma atitude de espírito; dito de outra
forma, que atuem com um investimento libidinal particular. Embora essa nomeação me
tocasse, a palavra referência ainda mantinha certa associação com modelo, fato que
também me gerava embaraço.
Nos espaços por onde passei como docente, quer na esfera pública ou privada,
escutava dos estudantes comentários sobre alguns professores que marcaram seus
percursos formativos. Esses comentários, via de regra, estavam associados à forma como
cada um desses docentes convocava os estudantes a pensar, implicando-os e
responsabilizando-os pela sua formação. Tais docentes escutavam os estudantes e
conseguiam em suas aulas construir conexões teórico-práticas por via de uma fala
autêntica, constituída na e pela experiência.
Com os objetivos traçados e frente à necessidade temporal de ir para o campo,
deparei-me com a necessidade de fazer a pesquisa em modalidade remota em virtude da
crise sanitária e humanitária gerada pelo Covid-19. Foi marca temporal deste estudo uma
humanidade ainda impactada pelo real presentificado no crescente número de óbitos, pela
incerteza quanto à existência de vacinas, pelas dificuldades de estabelecimento de metas,
e pela insegurança ainda mais flagrante quanto ao futuro. Evidenciava-se uma
hiperinflação de um tempo presente avassalador. Não foi simples conseguir iniciar a
colheita, mas insisti, e algo se configurou desde então.
O inusitado se impôs e os passos da pesquisa precisaram ser reestruturados. Ao
me encontrar com as duas professoras com as quais pesquisei, percebi que o que lhes
garantia o lugar de docente naquele curso especificamente, naquele núcleo de pósgraduação, não era prioritariamente o percurso formativo lato e stricto sensu, mas a
experiência de cada uma delas como professoras e psicopedagogas. Não se tratava de
professoras com relevante experiência docente na graduação, mas eram sujeitos que se
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preocupavam com sua formação continuada e que podiam levar para a sala de aula a
verdade da sua experiência, como citei anteriormente. O que gerava fascínio nos
estudantes eram as histórias de vida e formação das professoras, em especial as histórias
de suas práticas com as quais as correlações teóricas podiam ser feitas. O que estava em
questão não tinha qualquer relação direta com o ensino superior ou a pós-graduação em
especial. Elas estavam professoras na pós-graduação, mas suas atividades primeiras eram
como professoras do município e como psicopedagogas clínicas.
A pergunta então precisou ser repensada, ou readequada. Ao invés de: Como o
professor evoca desejo de saber no outro?, pareceu-me melhor: O que levou, o que é,
e/ou o que faz esse professor para que os estudantes lhe tenham com tal apreço?
Interessante foi perceber que o possível traço genuíno e singular que faz marca no
fazer dessas professoras consistia em um saber não sabido. Elas não tinham consciência
desse traço nem do efeito dele sobre o ato educativo a que se propunham.
Os encontros com as professoras somados às leituras no campo da psicanálise e
educação desde o mestrado, apontavam para o fato de que, o que cada uma delas tem “de
especial”, não está na esfera do que possa ser efetivamente respondido, mas evidenciado
pelo que é possível aventar a partir de algo de suas verdades.
E assim, surgiu um novo caminho.
Leituras sobre a docência e o desejo de saber me levaram ao construto professorsintoma, sintoma como compreendido na psicanálise. Parecia existir algo desse professorsintoma, tanto em mim, como nas professoras com as quais pesquisava.
Poderíamos estar diante do que convencionamos chamar de vocação. Ocorre que
Voltolini (1999) em sua tese de doutorado chega à constatação de que a única maneira
psicanaliticamente ética de abordar a vocação é como um sintoma.
Pepe (2007, p. 118) diz que “o sintoma do professor é ensinar”. Podemos pensar
então que ensinar enquanto sintoma não é uma particularidade do docente, muito menos
um sintoma presente em todo docente. Ensinar pode aparecer como sintoma independente
da profissão do sujeito, pode até mesmo configurar uma das possibilidades de saída de
uma análise, uma forma de resolução de pendores existentes na vida de um sujeito etc.
A autora lembra que o próprio Lacan, embora falasse de ensino em seus
seminários, não se colocasse no papel de docente, mas como de sujeito na transmissão.
Lacan (1970/1992, p. 43) vai colocar o ensinar na condição de função, função de quem
ensina, e vai dizer que essa função “é da ordem do papel, do lugar a sustentar”, que
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embora seja um lugar de prestígio, obriga a um certo e temível dever de prestação de
contas.
Ocupar esse lugar assume para cada professor uma função. Não se trata da função
social do docente, a função social do ensinar. Ocupar o lugar de quem ensina tem uma
função para aquele que ensina, para cada um que ensina.
É Pereira (2011; 2013; 2016) que nos apresenta a Mestria como sintoma, ou o
Professor-sintoma, como um construto que percebia ter algo substancial por onde eu
poderia prosseguir.
As leituras se intensificaram, refiz o enquadre da pesquisa e mantive os
dispositivos inicialmente pensados. Para tanto, a citação que segue principia a minha
escuta sobre o professor-sintoma:

[...] a maneira possível, mesmo que enviesada, de haver uma
reconciliação entre as determinações universais do social e a explosão
singular do homem. Essa reconciliação – Freud a inferiu e não nos
escondeu – é o sintoma. Ele é o traço que de maneira torta, mal-acabada,
sofrida, mas gozosa, une universal e singular. Ele é a forma genuína de
um sujeito se apresentar ao social: nunca inteiro, sempre dividido;
nunca o mesmo, sempre dado à invenção. O traço parece ser aquilo que
recobre um buraco, da mesma forma que o sintoma parece ser aquilo
que recobre o real (PEREIRA, PAULINO E FRANCO, 2011, p. 128).

Essa citação fez-me formular a seguinte indagação: seria a mestria ocupando
função de sintoma para o professor que constituiria um traço no fazer desse docente, capaz
de operar na transferência, evocando no estudante o desejo de saber?
É possível que o passe doutoral tenha ofertado algumas possibilidades de
respostas para tal questão.
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INTERLÚDIO1

VESTES DE MINHA FALTA-A-SER
As palavras que seguem compõem uma espécie de teste-munho2 sobre a questão:
O que será que me levou a ocupar o(s) lugar(es) de professor, psicólogo, doutorando e
pesquisador?
Quando da primeira qualificação no doutorado, um dos membros da banca
comentou: “Bionor, eu acho que você está querendo pesquisar você nesse projeto”. Foi
uma pontuação tão clara que imediatamente eu não duvidei. Desde as qualificações que
os textos apresentados estavam untados de reflexões sobre a minha própria prática
docente e a laboriosa jornada no doutorado, vezes permeada de entusiasmo, mas na
maioria das vezes embargada, atravancada e acompanhada de um discurso de desistência
e renúncia.
Chamo esta seção de interlúdio não pelo seu caráter de pausa ou descanso, mas
pelo seu caráter de algo que se intercala entre as partes principais de uma longa
composição. Durante todo o percorrer do texto e da pesquisa, minha subjetividade está
intercalada e, mais do que uma pausa, essas histórias, aqui, parecem necessárias para a
leitura do que se apresentam nessa escrita doutoral. Tenho a impressão de que em diversos
momentos do texto, o leitor de escuta atenta possivelmente pode retomar algo do que está
registrado aqui. Essas são as “pausas”, ou quando minha subjetividade consciente ou
inconscientemente emerge no texto.
O sujeito, portanto, só pode ser apreendido como representação, pois
do contrário ele não é nada. É nesse sujeito nada que se manifesta o que
se pode chamar do seu ser. O ser do sujeito não se encontra nos
significantes que o representam, mas nos intervalos entre eles, isto é, o
sujeito é onde falta, o sujeito é falta a ser. O eu sou é a vestimenta
significante da falta a ser. É como falta que o sujeito apreende seu ser,
e não existe saber que possa nomear esta falta a ser (GOBBATO, 2001,
p. 112).

1

Um interlúdio pode ser um trecho instrumental ou vocal que se intercala entre as partes principais de uma
longa composição, como uma ópera. Na música sacra, refere-se a uma peça executada por órgão entre as
seções de um serviço. Um interlúdio é uma cena que ocorre entre os momentos de drama e ação de uma
narrativa, conferindo uma “pausa” ao espectador, para que descanse antes que a trama principal seja
retomada.
2
Na discussão metodológica será apresentado o motivo pelo qual sigo com a escrita teste-munho na tese.
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O autor postula que o “eu sou” é a vestimenta significante da falta-a-ser, e assim,
me valho de vestes numa tentativa de apreensão do meu ser.
Bionor Rebouças Brandão Neto é o meu nome próprio, exerço a profissão de
psicólogo e de professor universitário. Bionor, psicólogo, professor e pesquisador são
significantes que me representam, são nomes e vestes de minha falta-a-ser. Dizem o que
sou, mas não quem sou.
É certo que há outros nomes e vestes que dizem o que sou, que participaram de
minha constituição subjetiva e bordejam a idiossincrasia do traço de quem sou.

BIONOR: UM NOME PRÓPRIO?

Não sei exatamente em que momento meus pais escolheram meu nome. Sei que
meu nome é o mesmo nome de meu pai, que também é o mesmo nome de meu avô.
Possivelmente meu pai desejasse colocar seu nome em um de seus filhos, mas para minha
mãe, com certeza, esse nome não era uma opção antes de conhecer meu pai. O casamento
deles termina quando eu tinha 3 anos de idade e minha mãe estava grávida de meu irmão.
O nome de meu avô era Bionor Rebouças Brandão, o de meu pai, Bionor
Rebouças Brandão Filho, o meu termina com Neto. Não tenho o sobrenome de minha
mãe. Uma psicanalista e amiga sempre brincava comigo: “marcado pelo nome do pai”.
Até determinada idade (não sei precisar) meu nome era apenas um nome estranho.
Na escola, quando nas primeiras aulas a professora registrava a presença, dizia: Aline,
Amanda, André, Bárbara... e, de repente um silêncio interrompia a chamada, era como se
a professora estivesse lendo com calma para não falar errado, em busca do familiar frente
ao estranho. Frente ao silêncio, eu dizia: “Bionor, professora! Fala como se escreve”. Até
hoje em atendimentos por telefone, vez por outra eu ainda preciso soletrar: Bionor, “b”
de bola (pois as pessoas confundem com “d” ou “p”) – i – o – n – o – r.
Alguns comentários emergem sobre o fato de não ser um nome comum e, em
seguida, a pergunta sobre a origem do nome persiste. Passemos então a história seguinte.
O nome de meu avô deveria ser Bianor, com “a”. Ocorre que por um erro no
cartório ele foi registrado como Bionor. Bianor era um nome menos incomum. Lembro
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que Jô Soares3 tinha um personagem chamado “Bianor, o sonegador”, e José Wilker4
interpretou em uma novela chamada “Anjo de mim” um personagem chamado Bianor,
um empresário autoritário que, salvo engano, morreu após cair em um buraco.
Entramos assim em um pequeno recorte das histórias de Seu Bionor, como se
referiam a meu avô; de Bio, como tratavam a meu pai, e de Biozinho ou Bionozinho, a
mim quando eu era criança. Para uns, uma miniatura de seu Bionor e, para outros, uma
miniatura de Bio.
Meu avô morreu quando eu era criança e estudava no Vieirinha (prédio onde
ficavam as séries iniciais do Colégio Antônio Vieira). Na época, cursava a primeira,
segunda, terceira ou quarta série. Poderia perguntar a minha mãe o ano, ela lembra tanto
da data quanto do ano de nascimento e falecimento das pessoas, mas se eu perguntasse ia
perder a graça da forma como eu conto essa história!
Meu avô morava em uma cidade do sul da Bahia, e na ocasião da sua partida, um
jornalista da cidade fez uma matéria de capa no jornal da cidade em sua homenagem. Meu
avô foi uma pessoa de vida pública por ter feito atos de caridade na comunidade em que
vivia. Até alguns anos atrás, quando acontecia de conhecer alguém da região, ao saber
meu nome, perguntavam se eu era neto de Seu Bionor. Muitos choravam e, emocionados,
contavam as histórias vinculadas a ele, sendo as mais repetidas: suas idas (com uma cesta
de palha, acho que era isso, um balaio) no comércio e na feira da cidade a pedir doações
para as obras de caridade, e as graças alcançadas através do Centro Espírita que ele fundou
e presidia.
Contam que nas exéquias de meu avô havia uma multidão seguindo o cortejo, cada
um carregando um ramo de alguma folhagem. A partir desse rito, foi que o significado
do meu nome parece que mudou. Deixa de ser um nome estranho e passa a ter uma
conotação ambivalente: vezes um peso, um fardo; vezes motivo de orgulho, uma honra.
Assim como no enodamento borromeano,5 os movimentos entre as dimensões
(Real, Simbólico e Imaginário) vão se fazendo e desfazendo durante o processo de
constituição subjetiva, esse movimento com meu nome tem um percurso longo, e cerca

3

José Eugênio Soares é um humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator
e músico brasileiro. “Bianor o sonegador” era um personagem em seu programa de humor em 1997.
4
José Wilker Almeida (1944-2011) foi um ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de
cinema brasileiro. Considerado um dos maiores e mais versáteis atores de sua geração. “Bianor” foi um
personagem interpretado pelo ator na Novela Anjo de Mim, da Rede Globo de Televisão em 1996.
5

O processo de enodamento entre o Real, o simbólico e o imaginário que ocorro no processo de constituição
subjetiva na infância está detalhado em Vorcaro (2004) e Laznik (2016).
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de dois anos atrás (eu já estava no processo doutoral), quando meu pai faleceu, no divã
da analista, eu trabalhava o incômodo de ter me tornado inventariante e, a analista sugeriu
que da forma que eu estava conduzindo o processo, parecia que eu estava “limpando” o
nome de meu pai, que (in)diretamente era uma forma de limpar o meu nome também,
dito de outra forma, defendendo a linhagem da qual sou herdeiro.
Dei um salto enorme, vamos voltar! Voltar para a matéria no jornal da cidade.
O jornalista que escreve a matéria, resolve homenagear meu avô e intitula a
matéria da seguinte forma: Morre (ou falece, não lembro) Seu Bionor Brandão, um
exemplo de vida e honra. O jornalista observa que Bio está relacionado à vida em grego
e Honor a honra em latim. Falece, então, um exemplo de vida e honra. Que
responsabilidade essa de vir a ter uma vida honrada como a de meu avô.
“Bio” se associa por similaridade com “Bios” (vida em outra língua), e também o
“onor”, que tem o mesmo “o” do “bio”, mas que lembra o som de “honor”, de “honoris”,
que é honra em latim. Teria o jornalista alguma aproximação ou formação em
psicanálise?6
Bom, falemos então de Bio, meu pai. Parte significativa de minha análise perpassa
por uma frase que eu dizia a meu pai na juventude: “O senhor (olha que bonitinho, “o
senhor”) não faz jus ao nome de meu avô”, ou era “ao nome que carrega”, não sei. Eu
deferia uma avalanche de queixas sobre meu pai na análise, conduzia minha fala como se
ele não tivesse nenhum valor para mim, mas sempre me referia a ele como “senhor”.
Meu pai teve sete filhos ao todo (ou melhor, que se tenha conhecimento), os mais
velhos estão na faixa dos 40 anos, os mais novos na faixa dos 10 anos de idade, e um já
faleceu. Ele não criou (no sentido de presença ou mesmo de participar afetiva e
financeiramente) nenhum dos filhos. Eu disse a vida inteira que ele seria um ótimo tio,
ele era divertido, engraçado, mão aberta para pagar farra, não era muito de julgar as
atitudes dos outros (nem podia), mas como o ideal de pai que eu tinha, ele parecia deixar
muito a desejar.
Assim como o funeral de meu avô foi um acontecimento na cidade, o de meu pai
também. Meu pai faleceu em decorrência de doença hepática crônica (no caso dele a
cirrose). Ele tinha feito uma cirurgia recente para trocar um dos parafusos de uma platina

6

Ter um nome próprio traduzível poderia fragilizar seu potencial de exemplo de traço unário. A questão
do “Bia”, “Bio” também pode carecer de desenvolvimentos. Mas a descendência, neto de Bionor, filho de
Bio, insere-me simbolicamente de forma inconteste na história familiar, apontando para ao jogo de forças
entre o Eu-ideal e os Ideais-do-eu.

22

que ele tinha na perna, fruto de um acidente de carro no passado, e estava bem, do ponto
de vista da cirurgia, mas já tinha muito tempo que ele era conhecedor do seu estado de
saúde, em decorrência do alcoolismo e da falta de cuidado com a saúde de forma geral.
Ele era conhecido na cidade como “O Barão de Macuco” ou como “O
Comendador”, e foi assim que escolheu viver os últimos anos de sua vida, nas palavras
dele: mulher, bebida e cigarro. As pessoas que estavam com ele no dia de sua partida não
o deixaram beber, ele estava muito mal, as pessoas não tinham coragem de deixá-lo beber,
mas isso aumentava seu estado de tensão. Em todas as suas internações hospitalares,
quando ele voltava para casa, ainda em uso de antibióticos, pedia uma “branquinha” antes
do almoço para abrir o apetite. Ela já tinha expelido muito sangue por via retal, estava
desorientado pela perda de nutrientes e em crise de abstinência. Quando a ambulância
chegou para levá-lo ao hospital, contam que ele estava na rua, nu, se segurando para não
ser levado para o hospital, e enquanto tentavam colocá-lo na ambulância, gritava: “Como
assim? Um Rebouças Brandão não pode beber?”.
Durante esse processo eu estava na estrada, e ao chegar na cidade ele já tinha
partido. No dia seguinte, no sepultamento, uma cena interessantíssima. Fora os filhos
menores de idade que estavam na zona rural, os demais filhos estavam no cemitério. Era
possível observar que havia instantes de alguma representação afetiva por parte dos filhos,
mas nada muito significativo. Interessante mesmo eram as manifestações dos não
familiares. Uma caravana de pessoas solicitou ao prefeito um ônibus para levar as pessoas
para o enterro de meu pai, era o pessoal do CAD (Comitê Água Dura), um grupo de
pessoas na cidade que organizavam cavalgadas e se reuniam para beber. Bio era um dos
patrocinadores do CAD. E dois ex-funcionários fizeram relatos calorosos e estavam em
prantos. Eles contavam as coisas que Bio tinha feito por eles, e ambos falaram: “Ele era
muito mais que um patrão, ele foi um pai para mim”. Um pediu para ficar com o chapéu
dele e o outro com o cinto com a fivela com imagem de um cavalo. Um político da cidade
pediu a palavra para dizer que: “Se os pobres da cidade tiveram condições de comprar um
pedaço de terra e construir suas casas, foi por causa desse homem”. Os filhos de Bio (os
não biológicos) choravam sua partida.
No ano que antecedeu a morte de meu pai, nós já sabíamos que a situação dele era
delicada, e quando percebi que ele não duraria mais muito tempo, conversei com meu
marido e fomos passar um carnaval com ele, um mês antes de sua morte. Passamos uma
semana em uma pousada em uma cidade do sul da Bahia e eu tinha nessa viagem o
objetivo de “colocar os pontos nos is”, como se diz. Passamos um dia inteiro bebendo na
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piscina da pousada, e nesse dia “lavamos a roupa suja”. Pudemos falar de um ocorrido
dois anos antes que tinha gerado um novo afastamento entre nós, falamos da vida etc. Foi
nesse dia, saindo da piscina, que ele fez esforço com a perna e quebrou os parafusos que
sustentavam a platina do fêmur. Vai “Biozinho” empurrar papai na cadeira de rodas,
buscar o hospital da cidade, acompanhar nos atendimentos, e, no dia seguinte, levar ele
para casa, dirigindo o carro dele na estrada (irregular, sem documentos e faltando um dos
faróis). Eu nunca dirigiria um carro assim, muito menos na estrada. Mas fiz. Após o
“acerto de contas”, ele quebrar o parafuso da platina e ser eu a conduzi-lo ao hospital e
depois dirigir o carro dele, rendeu grandes elaborações em minha análise pessoal.
Naquele dia, na piscina, meu pai me falou algo: “Meu filho, seu avô era um
homem muito bom, mas eu vivia brigando com ele. Eu dizia que ele estava dilapidando
o patrimônio da família para dar aos pobres. Como assim? Deus levou um homem tão
bom como seu avô, e eu estou aqui até hoje”. Nessa conversa, meu pai também relata
histórias de meu avô, diga-se de passagem, não tão honrosas como sempre foi exultado.
Meu avô morreu cedo e naquele momento eu percebi que meu pai tinha uma
questão que eu antes não imaginava. Eu sempre soube que meu avô tinha morrido em
decorrência de algum comprometimento cardíaco e após uma queda no banheiro. Mas
meu pai narrava a história como se parte dos motivos que levaram à morte de meu avô
fossem comprometimentos de saúde em decorrência de ter cuidado de tantos doentes,
sequelas de ter contraído tuberculose. E meu pai falava isso ressaltando o quanto meu avô
era um homem bom. Em outras palavras, ele queria dizer: não fui um bom filho.
Foi então que encontrei um sentido, parecia que meu pai não podia ser um bom
pai, pois não foi um bom filho. Ele não foi pai para nenhum de seus filhos, considerando
a imensidão de significados que o significante possa ter. Era como se fosse insuportável
ter um filho que pudesse gostar dele. Ele acreditava que não servia de exemplo para
nenhum dos filhos. Ele falava constantemente em reunir todos, de estar com todos, mas
sempre encontrava uma forma de nos afastar ou afastar-se.
Mas em seu sepultamento, o discurso de seus filhos (não biológicos) gerava
espanto a mim e a meus irmãos. Ele pode não ter sido um “bom pai” para nós, mas foi
um pai. E um bom pai. Engraçado, o político disse que ele fez muito pelos pobres. O
homem honrado, íntegro, espiritualizado, caridoso era meu avô, não meu pai. As palavras
proferidas no funeral parecem devolver a honra para meu pai, assim como na conversa
que havíamos tido antes de sua partida, a “santidade” de meu avô tinha sido relativizada.
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Ambos morrem, voltam a ser sujeitos e parece não mais recair sobre mim o dilema da
des(honra).
Eu já tinha um largo caminhar em minha análise pessoal. Já tinha interrogado
minhas identificações e não estava mais preso ao destino de ser neto do Sr. Bionor, ou
filho de Bio. Quando meu pai morreu, eu já tinha matado o pai ideal e já era possível
conviver com o pai real que eu tinha.
Aí vem o inventário, e nos documentos eu sou apresentado como “filho varão mais
velho”, para justificar minha nomeação como inventariante. Eu até tenho uma irmã mais
velha, mas que não teve as mesmas oportunidades de desenvolvimento pessoal e
profissional, e pela minha relação com os demais filhos, naquele momento, supostamente,
eu apresentava melhores condições de assumir essa posição. Meu pai deixa uma carta e
nela pede que eu não desampare os seus filhos menores. Não desamparar os filhos dele.
Ser para eles o que ele não foi para mim.
Enfim, essa história continua. Com a continuidade do texto, será possível
identificar as correlações de falta-a ser, que essa história tem com o ser psicólogo, com o
ser professor etc.

PSICÓLOGO: MAIS QUE UMA PROFISSÃO

Durante minha juventude eu tinha um sonho que se repetia, sonhava carregando
uma criança na cacunda. Eu levava esse menino para passear e tinha prazer de apresentálo para as pessoas como meu filho. O engraçado é que a criança crescia entre os sonhos.
Durante muito tempo eu dizia que quando tivesse um filho eu mostraria o que era
“ser um pai de verdade”. E acreditava que o sonho apontasse para esse “desejo de ser
pai”.
Na faculdade de psicologia, quando comecei a imaginar sobre o que escreveria no
trabalho de conclusão de curso, escolhi escrever sobre um caso de adoção. Minha mãe
tem um primo que é homossexual e tinha feito uma adoção de um menino que antes estava
institucionalizado. Era uma adoção de um menino preto, por um homem branco, solteiro
e homossexual. Um dia esse menino disse ao pai: “Pai, quando você me tirou do orfanato
eu era preto, agora eu sou marrom e no futuro eu vou ser verde”.
Já atravessado pela psicanálise em minha formação como psicólogo e na minha
análise pessoal, resolvi pesquisar sobre essa singularidade. Comecei a escrever sobre “O
menino verde”. A faculdade mudou a modalidade de trabalho de conclusão de curso e
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esse escrito não se concretizou, embora eu tenha estudado muito sobre adoção
monoparental, inter-racial, por homossexuais ou casais homoafetivos. Quando busquei
esse meu primo de segundo grau para pedir autorização para estudar e escrever sobre o
caso, ele aceitou, mas depois que eu fiz uma explanação sobre o desejo, ele me perguntou:
“Bionor, você quer pesquisar sobre isso ou você quer adotar? ”
Vamos agora dar um salto no tempo!
Anos depois, eu já formado e no exercício da clínica, tinha construído um caminho
dentro da psicoterapia infantil, mas essa não era minha área de interesse na graduação.
Eu escrevi na faculdade sobre temas bem distintos, como: luto; medicalização da vida;
diferença do lugar do analista na clínica com pacientes histéricos e com pacientes
obsessivos. Entretanto, minhas primeiras oportunidades de exercício da clínica foram
com crianças e tive a sorte de alugar por hora/turno uma sala, na clínica de três psicólogos,
na qual apenas um deles atendia crianças. Essa profissional que atendia crianças deixou
a sociedade, diante disso, os outros dois psicólogos me convidaram para assumir as
demandas infantis da clínica e, assim, foram os meus primeiros anos como psicólogo.
Fui buscar especialização no universo infantil e esse percurso formativo me
rendeu experiências fundamentais para minhas primeiras incursões docentes em cursos
de psicopedagogia. Hoje sou pesquisador e membro de grupo de pesquisa na área7.
A supervisão fez e faz parte de minha formação e, naquela época, algo se repetia.
Por mais de uma vez, minha supervisora me perguntou sobre o pai de algum paciente meu
e, na hora, eu ficava no vácuo, eu não sabia responder e isso me intrigava, pois eu tinha
certeza que eu havia investigado a dinâmica familiar, o histórico do desejo dos pais em
terem filhos, o lugar ou posição que cada um ocupava na dinâmica subjetiva da família
etc. Eu tinha certeza de que teria condições de falar do pai, mas quando minha supervisora
me perguntava, eu não sabia falar do pai.
Isso reverberou em minha análise pessoal e eu precisei passar a trabalhar esse não
querer saber do pai. Observei que os casos que me geravam embaraços eram aqueles nos
quais o sintoma do filho passava pelo significante pai. Isso movimentou minha análise, o
que coincide com o processo que citei anteriormente, quando falei acerca das origens do

Berç(A)rte – Grupo de Pesquisa em Psicanálise do laço mãe-bebê: estudos transdisciplinares, vinculado
à RIEPPI – Rede Internacional de Estudos sobre a Psicopatologia e Psicanálise do Infans. Grupo liderado
pela Prof.ª Drª Larissa Orenllas, vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade do Estado da
Bahia.
7

26

meu nome e de meu pai. Foi um divisor de águas em minha formação, melhorou
imensamente minha escuta. Antes eu ensurdecia frente a alguns casos.
Essa situação me fez voltar na minha análise o sonho com a criança, o sonho que
eu achava tratar do desejo de ser pai, da minha frase na juventude de “mostrar o que é ser
um pai de verdade”, momento em que a intervenção da analista evocou em mim a
percepção de que eu não era o pai que carregava a criança na cacunda, mas sim a criança
que ansiava por um pai que me carregasse e me apresentasse como seu filho. O desejo é
falta, né? E eu crescia nos sonhos, assim como crescia na realidade, mas o desejo
continuava o mesmo. O engraçado é que a analista termina a sessão dizendo: “Você se
tornou analista de crianças”, e eu nunca esqueci uma frase que Alfredo Jerusalinsky
(2018) proferiu em uma de seus cursos aqui em Salvador: “É preciso adotar
simbolicamente essas crianças”.
O desejo de ser pai esvaiu-se, e todos os lugares nos quais isso fazia corresponder
desmoronaram. Não penso em ser pai e, se o fosse, possivelmente seria um pai menos
danoso para um filho agora do que no passado, mas não penso em ser pai.
Na juventude também tive um investimento muito forte em uma instituição
religiosa de matriz africana na qual eu tinha um pai (uma pessoa), um pai (uma divindade)
e as pessoas diziam que no meu caminho estava uma predestinação a me tornar um “pai”
na religião. Tudo isso se esvaziou. Tenho a religião de uma forma completamente
diferente hoje, nada institucionalizada, nem dogmática. Existe uma passagem interessante
desse período. Eu fui o primeiro filho de santo da casa de um determinado Nkisi/Orixá, o
pai de santo da casa nunca tinha iniciado, pelas mãos dele, uma divindade dessa na casa.
Uma divindade dessa até tinha sido iniciada na casa, mas pelas mãos de uma irmã de
santo dele. Não era ele o pai. E em determinado momento do meu processo de iniciação,
ele disse: “esse é meu filho”. No dia seguinte eu tive uma crise de choro terrível e não
sabia explicar o motivo. Só agora, enquanto escrevo, percebo o que estava em jogo ali.
Vivi experiências clínicas fascinantes com algumas crianças, e a um custo alto8 de
análise e supervisão. Mas essas são outras histórias.
Falamos do Bionor, do sonho de ser pai ou de ter um pai, e de como algo dessa
história reverbera no ser psicólogo. Pensemos, então, em reverberações no ser professor.

8

Lacan (1958/1998), em A direção do tratamento, afirma que o analista paga com o seu ser de 3 formas:
com sua palavra ele paga simbolicamente, com sua imagem na transferência ele paga imaginariamente, e
com o núcleo do seu ser ele paga realmente. O analista atua em sua falta-a-ser, e não no seu “ser”.
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PROFESSOR: UM ETERNO ESTUDANTE, UM SUJEITO NA TRANSMISSÃO
Quando entro em sala de aula, normalmente digo: “[...] ser psicólogo e ser
professor têm o mesmo valor identitário para mim, eu não saberia dizer o que tem uma
importância maior”. Apresento-me aos alunos falando como surgiu minha atividade
docente; conto minha história de quem fez faculdade em instituição privada em curso
noturno; de quem trabalhava o dia inteiro no almoxarifado de um hospital ou no setor de
alimentos e bebidas de um hotel, e que o que recebia só pagava a faculdade, tendo que
contar com o auxílio de terceiros (não familiares) para os custos mais básicos; de quem
chegava da faculdade por volta das 23h, estudava até 2h e acordava antes das 6h para ir
trabalhar; conto sobre as limitações financeiras, de um único par de sapatos, do tabuleiro
da baiana de acarajé onde comprava fiado na porta da faculdade.
Pergunto aos estudantes por que eles estão ali. O que pretendem? Tento implicálos com seus projetos. Busco que assumam uma posição crítica frente às dificuldades que
encontram com as instituições e não permaneçam em uma posição queixosa. Falo da
fragilidade do querer e do poder transformador do desejo. Aposto na capacidade de
transformação que a sala de aula tem.
As disciplinas contemplam, em grande medida, uma análise sobre: o
individualismo que marca nossos tempos; a necessidade de se furar os discursos
dominantes; a importância de se desnaturalizar hábitos segregativos e posicionamentos
negacionistas; a urgência por profissionais que sejam autores de suas práxis e não
repetidores de modelos; a necessidade de afiliação dos estudantes universitários, pois o
acesso à universidade não garante nem às condições de aprendizagem e desenvolvimento,
nem à permanência nos estudos, dentre outras questões.
Devemos nos lembrar dos célebres posicionamentos atribuídos ao filósofo e
pedagogo Paulo Freire9, de que: a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas
e pessoas mudam o mundo, e sobre a necessidade de se investir em uma educação
libertadora, onde o sonho do oprimido não seja se tornar opressor.
Minha mãe conta uma história de que, quando criança, eu passava parte do meu
tempo livre sentado na cama lendo alguma coisa, e que meu avô materno dizia ficar
admirado com o fato. Eu não lembro de nada disso. Eu lembro de pouca coisa da infância,
na verdade, e algumas coisas que lembro não sei se foram reais ou fabulações. Sei que eu
9

Ideias amplamente difundidas nas obras: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Política e
Educação.
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tinha uma imagem equivocada sobre mim. Eu achava que tinha sido uma criança besta,
medrosa, pacata, hiper-mega-ultra educada. Tenho lembranças de minha mãe dizer que
na casa de minha avó todos os netos quebravam os enfeites de biscuit que ficavam na
mesa de centro, e eu era o único que brincava ao redor da mesa e nunca quebrei nada.
Lembro de ir dormir na casa de um colega de escola e ele e o irmão conversarem sobre
mim, na minha frente, como se eu não estivesse ali, eles diziam: “Falam que ele é viado,
mas ele não é não, é que ele é muito educado”.
Eu tinha uma impressão de que eu era meio abestalhado na infância, mas percebo
que eu confundia educado com besta, e não, nunca fui besta, tenho clareza de que era bem
espertinho, e “adiantadinho” inclusive. Dei-me conta disso depois de adulto. Um dia,
conversando com uma prima por parte de pai, ela comenta um episódio de quando éramos
crianças, ela tem 5 anos a mais que eu, então eu devia ter uns 5, ela uns 10. Ela narra que
meu avô levou a gente para passear no shopping e que estava tendo um karaokê na praça
de alimentação, e que estavam cantando a música Sintonia, de Moraes Moreira: “[...]
deixa eu penetrar na tua onda / deixa eu me deitar na tua praia / que é nesse vai e vem /
nesse vai e vem / que a gente se dá bem / que a gente se atrapalha [...]”. Só que eu cantava
aos berros “deixa eu penetrar na sua bunda” e todo mundo dava risada e meu avô,
envergonhado, pegou a gente e tirou da praça de alimentação. A imagem que me contaram
de mim criança era incompatível com esse relato, mas escutar isso de minha prima depois
de adulto, faz muito sentido, pois as pessoas dizem que eu sou um gentleman, mas
também dizem que sou esculhambado, brincalhão, bem-humorado. Esse menino parece
mais comigo, ou eu pareço mais com esse menino.
Meus avôs (paterno e materno) morreram quando eu era ainda criança, eles eram
os alicerces das famílias e, depois da partida deles, muita coisa mudou. As famílias
faliram financeiramente, os laços afetivos na família materna desapareceram, a vassoura
de bruxa10 derruba as plantações de cacau, as famílias não tinham outra fonte de renda,
os filhos não dão continuidade aos negócios das fazendas e os filhos que tinham
construído suas carreiras profissionais prosperaram, mas papai e mamãe, que não fizeram
isso e viveram na sombra de seus pais, chegaram a passar dificuldades.
Na adolescência, como eu era muito bom aluno, consegui bolsa de estudos para
continuar na escola “de alto padrão” na qual estudava, mas eu não conseguia acompanhar
a vida social de meus colegas. Isso me incomodava e meio que forcei a perder de ano para

10

Doença causada por um fungo nas plantações de cacau.
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perder a bolsa. Não adiantou, a escola gostava tanto de mim, e sabiam que eu passava por
momentos difíceis na família, que mantiveram minha bolsa mesmo assim. Repeti uma
série no colégio, mas no ano seguinte convenci minha mãe de que queria ir para outra
escola. Fui estudar em um colégio mais popular no centro da cidade e foi ótimo.
Esse “meio que forcei perder de ano” não foi consciente, só me dei conta disso
depois. Na recuperação, eu ensinei o assunto para minhas colegas, elas passaram e eu
perdi, era uma coisa meio sem sentido na época. Talvez ali já se observasse alguma
aproximação com esse lugar de quem ensina.
Na escola seguinte, como eu tinha vindo de uma instituição na qual tive um
primeiro grau e o início do segundo grau muito bons, eu tinha uma facilidade maior e
ajudava os demais alunos. Na mesma época eu já fazia teatro e dança e atuava de forma
amadora como diretor e coreógrafo em atividades da minha própria escola e de outras
instituições. Quando entrei na faculdade, eu criei o costume de antes das provas fazer uma
revisão dos assuntos no quadro com os colegas. Eu aprendia mais ali “ensinando” do que
quando estava estudando em casa. Os colegas já esperavam pelo momento, e alguns
professores quando entravam na sala ficavam a observar eu falando dos assuntos. Uma
dessas professoras hoje integra minha banca de doutorado, e a outra é minha orientadora.
Uma colega de faculdade sempre me dizia que eu deveria investir na docência.
Que eu tinha um sei lá o que quando “dava aula”, que era especial, que tornava acessível.
Alguns chamam de didática, aqui na tese busco defender que se trata de uma forma
singular, de uma fala autêntica, uma fala espontânea11 que fomenta a transferência
necessária ao ato educativo.
Sou de uma época na qual o homossexual para ser respeitado não podia ser bom,
ele tinha que ser o melhor. Isso fez marca em minha subjetividade. Foi a análise pessoal
e a docência que me libertaram dessa posição. A docência me ensinou muito a assumir
que não sei. Essa história de “ser ou não ser doutor”, vou contar em outro espaço da tese.
Parece residir aí o embaraço com o professor de “excelência” que fomentou a
questão da pesquisa inicialmente e que, ao mesmo passo, gerou os entraves no processo.
Mas eu imagino minha vida profissional entre o consultório e a sala de aula em uma
instituição pública. Espero envelhecer atuando como psicólogo clínico/psicanalisa e
como docente. Não sei se ainda teremos concursos públicos. O desmonte político das

“Cada vez que um homem fala a outro de maneira autêntica e plena, há, no sentido próprio, transferência,
transferência simbólica – algo se passa que muda a natureza dos dois seres em presença” (Lacan,
1954/2009, p. 149).
11
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universidades é flagrante, mas sigo acreditando em tempos melhores. Já temos sinais de
fissuras no crescimento da extrema direita, e essa tese busca, entre outras coisas, defender
o resgate da função da universidade que consiste em “[...] conservar o saber vivo e não
morto, nos livros e no empirismo das práticas não intelectualizadas” (TEIXEIRA,
1935/2010, p. 33).
Sou um apaixonado pela potência da sala de aula. Uso os modelos docentes que
tive não para replicar, pois já estou em uma fase mais autônoma de criação, mas uso
alguns modelos que tive para saber o que não fazer. Uma das coisas das quis mais
reclamava na faculdade era da falta de interlocução entre teoria e prática. No meu fazer,
as aulas são montadas a partir da verdade de minha experiência e, desse relato da prática,
partimos para as interlocuções teóricas. Não aceito ministrar componentes que não
dialoguem com minha prática, ou não tenham aderência ao meu percurso formativo.
Converso em sala de aula que “não sei se seria o mesmo professor que sou se eu
vivesse da docência”. Comento que a docência para mim não é um “bico”, uma atividade
extra que faço para aumentar minha renda. É, sim, uma atividade que, como comentei
anteriormente, tem o mesmo valor identitário que a psicologia clínica. Ocorre que é
preciso pontuar que se eu juntar minha receita mensal como docente e como consultor em
psicologia organizacional, o valor ainda é menor que a receita com o consultório.
Ou seja, para mim hoje é possível não aceitar ministrar componentes que não
dialoguem com minha prática ou campo de pesquisa; para mim, hoje é possível não
aceitar trabalhar em instituições administradas por grupos financeiros nas quais os
estudantes são meros clientes (números/matrículas/boletos) e não pessoas em formação;
para mim, hoje é possível não temer romper com alguns discursos institucionais, visto
que não temo perder o emprego; para mim, hoje é possível falar em sala de aula sem medo
de represálias por entendimentos equivocados ou posicionamentos ideológicos distintos.
Enfim, não sei se conseguiria ter o mesmo tesão de ser professor do ensino
superior no universo privado, se eu precisasse dessa receita financeira para sobreviver e,
por conseguinte, fosse obrigado a assumir posturas que me gerassem dissonância
cognitiva, afetiva ou ideológica.
É fascinante constatar o potencial da educação na transformação de realidades
quando, em sala de aula, uma estudante de pedagogia comenta que tinha uma criança que
não falava na escola que ela estagiava, mas que depois que ela passou a lidar com a criança
com base nos pressupostos que estudamos de “suposição de sujeito”, “estabelecimento
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de demanda”, “alternância presença-ausência” e “função paterna”, a criança já está
começando a falar (JERUSALINSKY, 2015).
É libertador escutar um aluno da licenciatura em matemática dizer que teve em
sua história uma professora de matemática cujas aulas eram maravilhosas, e que isso
influenciou muito na sua decisão por fazer matemática. Ele relata que sempre pensou que
quando se tornasse professor faria igual a ela, mas que, depois das discussões em sala de
aula, percebeu que a forma que ela fazia era boa para ele, mas poderia não ser para outras
pessoas, e que ele precisaria então repensar o seu fazer.
Gera surpresa, quando uma aluna da pós-graduação relata que antes das aulas de
desenvolvimento e aprendizagem, ela com cerca de 30 anos, ainda alisava os cabelos bem
como mantinha um padrão de comportamentos que lhe gerava sofrimento, e que as aulas
foram um divisor de águas, que agora ela aceita seu cabelo crespo, que é uma pessoa mais
livre. Eu sei lá o que foi dito que provocou isso nela, mas, seja lá o que for, parece ter
valido a pena. Esse componente de desenvolvimento socioafetivo na pós-graduação de
psicopedagogia tem dessas coisas. São profissionais em sua maioria pedagogos, que
nunca passaram por uma análise, e a gente discute muito a relação bebê e cuidador
primordial, traumas de desenvolvimento etc. Quase sempre me deparo com impasses ou
embaraços subjetivos de algumas alunas.
Lajonquière (2013) fala de uma espécie de dívida que o professor tem com algum
professor de seu passado. Posso dar o testemunho de que o autor é assertivo. A gratidão
é uma característica muito forte em mim. Sou muito grato a algumas pessoas que me
estenderam a mão. Uma delas foi um professor que me “adotou” como filho mesmo. Ele
só tinha filhas mulheres, ele acompanhava meu rendimento na escola, me ajudava
financeiramente, quando eu inventei de aprender a tocar violão foi ele quem me deu um
de presente, era alguém com quem podia conversar, me orientava nas minhas
inconsequências juvenis. Observem que eu disse “me adotou como filho”. Sempre a
questão: “ter um pai”.
Uma pergunta fica no ar: “Bionor é um professor paizão”? Perguntem aos meus
alunos, mas acho que não. Ou que tipo de “pai” Bionor é enquanto professor? Não sou de
“passar a mão na cabeça”, muito menos sou insensível ou indiferente, mas busco ensinar
que é preciso sentir a dor do outro sem se compadecer dela. Quando nos compadecemos,
corremos o risco de manter o outro na condição de coitado e em nada auxiliar para que
ele possa avançar, superar suas adversidades. Melhor do que dizer: “Oh! Coitadinho, vou
ajudar, vou fazer por ele”. Seria dizer ao próprio sujeito: “Eu imagino que sua situação
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não deve ser fácil, mas acredito que você pode conseguir”. São incontáveis os relatos que
já ouvi em sala de aula e nas pesquisas que já fiz, de palavras de professores que
destruíram o percurso escolar/acadêmico de alguns estudantes, e outras que alavancaram
grandes transformações positivas.
Na atual situação das instituições privadas de ensino superior, com o corpo
discente marcado por um precário histórico de escolarização, chega a ser perverso
“aliviar” a barra desses estudantes, facilitando sua progressão nos semestres na faculdade.
A instituição “facilita” agora e o histórico de segregação se mantém lá na frente. Ela(e)
pode até conseguir o diploma, mas vai ser mais uma vez excluído pelo mercado. A
situação demanda reformulação dos currículos, criação de programas de capacitação em
matemática e língua portuguesa; ensinar a ler, escrever, interpretar. Na faculdade? Sim,
na faculdade. Uma mudança dessa natureza carece de sujeitos-autores e não replicadores
de técnicas, modelos, metodologias. A verborreia (blá, blá, blá) docente sem sentido ainda
faz marca em nossas instituições de ensino.
A aproximação com os escritos de Coulon (2008) foram fundantes para
constituição dos caminhos de minha docência na graduação. Ele é colaborador do
Observatório da Vida Estudantil (OVE) das Universidades Federais da Bahia e do
Recôncavo Baiano, cujos estudos apontam que os estudantes de camadas populares nas
universidades brasileiras enfrentam problemas semelhantes aos enfrentados pelos
estudantes franceses.
Coulon (2008) observou a evasão e o insucesso desses estudantes de camadas
populares e apontou que um desafio se instalava para a instituição (Paris-8) que passou
de 7 para 27 mil estudantes de 1980 até 2000. Eram estudantes que entraram na
universidade cerca de 3 anos após o término do ensino médio. Muitos já haviam tentado
ingressar em outras instituições, possuíam escolaridade marcada por reprovações e
carência cultural. Normalmente, precisavam trabalhar e estudar; eram mais velhos que os
demais alunos e; no ensino superior, repetiam os componentes curriculares ou mudavam
de curso, sendo que um percentual superior a 50% até mesmo abandonavam a
universidade no primeiro ano. Tais estudantes apresentam histórias marcadas por fatores
psicológicos, tendo a impossibilidade como sintoma, e já previam seu fracasso. Muitos
tinham receio de que a graduação não lhes garantisse um emprego; tinham acesso ao
ensino superior, mas isso não assegurava acesso ao conhecimento, além de passar por um
processo delicado que partia do estranhamento até a afiliação.

33

Esse é o cenário no qual o docente do ensino superior é convocado a interrogar
esses estudantes sobre seus desejos e adaptar o seu fazer, sem a pretensão de encontrar
soluções prontas nos manuais pedagógicos.
Qualquer atitude diferente que não reconheça o estudante universitário em sua
subjetividade parece corresponder a indiferença, a pior manifestação entre os inversos do
amor12. Se para mim está bem, ótimo! Se para você (o outro) não está, problema seu.
O ser professor para mim parece ocupar algo desse lugar daquele que inspira (não
decide pelo outro); daquele que incentiva e se alegra pela vitória do outro (mas não se
frustra com as derrotas do outro, buscando compreender suas limitações e seus tempos,
que assume a sua falta e assim permite ao outro ser faltante também); e, principalmente,
daquele que deseja. Na análise, é preciso que o desejo do analista esteja no circuito para
que a análise se dê. No ato educativo, o desejo do professor também precisa operar em
ato.
Em nossos tempos, quando as crianças e os jovens não encontram um lugar de
ancoragem no desejo dos pais, que querem apenas que eles sejam felizes (um objetivo
intangível, sendo então impossível se identificar, atender ou negar ao desejo dos pais),
encontrar um lugar de ancoragem no desejo de um outro pode ser fundante.
Gosto de pensar o professor como significante. Lacan (1962/2003, p. 63-64), em
A identificação, vai falar que “o significante não é um signo”. Para ele o signo representa
algo para alguém, e esse alguém está lá como suporte para o signo. Trata-se de alguém
acessível a um signo e isso é a base da subjetividade. Não se trata de objeto ainda. O signo
na condição de algo para alguém, já o significante manifesta a diferença como tal. “O
significante, ao contrário do signo, não é o que representa alguma coisa para alguém, é o
que representa, precisamente, um sujeito para outro significante” (LACAN, 1962/2003,
p. 63-64).
O professor no lugar (na língua) de signo poderia ser lido como correlato de
“detentor do conhecimento”, “aquele que ensina” considerando o circuito fechado
Saussuriano entre o significado (imagem acústica) e o significado/conceito, e como signo
não teria valor em si, só obtendo construção de valor ou significação na fala, na cadeia de
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Devemos lembrar que diferente de outras pulsões, o amor comporta não apenas a oposição passividade
e atividade, mas três oposições: amor-indiferença, amor-ódio e amor - amar ser amado). Quando da
dissertação do mestrado (BRANDÃO NETO, 2017) fiz uma leitura dessas modalidades associando com as
formas de laço que o professor pode estabelecer em suas aulas. Para maior aproximação com o
desenvolvimento do tema na obra Freudiana sugiro visitar DUNKER (2018) em conferência realizada na
Jornada Externa InDiderençaS da Sigmund Freud Associação Psicanalítica em junho de 2018.
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signos (SAUSSURE, 2006). Já o professor como significante é um sistema aberto, e em
sua posição singular de significante com primazia sobre qualquer significado, seria então
alguém sucessível a representar algo para outro significante (estudante), como efeito dos
laços sociais instituídos, e nunca com significado generalizável.
Quanto ao que sou. Sou gente. Sou Bionor, filho de Bionor e de Yolanda, neto de
Bionor e Zani e de Virgínio e Zulman. Sou Dyanvula. Sou esposo de Jamerson. Sou
Psicólogo. Sou Professor. Sou pesquisador do campo Psicanálise e Educação, e não para
por aqui.
Quanto a quem sou? Essa é uma pergunta que insiste.
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1

INTROITO

1.1

EM BUSCA DE UM SABER MESMO QUE NÃO SABIDO

A pesquisa nomeada Professor-sintoma: traço que evoca saber no ato de educar,
tem como objeto a mestria como sintoma ou o professor-sintoma13, elaborações
encontradas inicialmente em Pereira (2011, 2013, 2016). O estudo prevê a consolidação
do campo psicanálise e educação, por entender que este existe desde o surgimento da
própria psicanálise, bem como reconhecer que os estudos atuais, com especial
consistência no Brasil, já nos permitem poder falar por nós mesmos, ou seja, sair da
condição de infans e passar a condição de falantes usando a metáfora14 utilizada por
Burgarelli e Santos (2020).
Falar por nós mesmos requer escutar o que fazemos e que militamos em um campo
outro que não é psicanálise, nem educação. Temos trabalhado com significantes como
“inter-face” e “entre-lugar” para dar conta dessa constituição do que hoje é inegavelmente
um campo.
Observemos a imagem impressa na capa da tese. Talvez seja a maneira mais
expressiva de falar sobre como escuto o campo psicanálise e educação, bem como minha
posição de pesquisador, e minha própria posição enquanto Bionor (que não é o “Bionor”
(avô), nem o “Bionor” (pai), mas um Bionor que precisou fazer algo com essa história
que lhe precedia).
Faz marca em nosso grupo de pesquisa15, que uma imagem seja eleita pelo
pesquisador para estampar a capa da tese ou dissertação, como metáfora do próprio
objeto.

13

Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme parecer consubstanciado do CEP/CONEP nº
4.602.515.
14

O texto apresenta o percurso teórico-prático realizado desde 1995 nas pesquisas no campo das
articulações entre linguagem, psicanalise e educação, na Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Goiás. Os autores tratam das particularidades do campo de pesquisa denominado psicanálise e educação,
e observam que os esforços somados para responder à questão: “Como se dá a pesquisa em psicanálise e
educação?”, ocorridos no Grupo de Trabalho Psicanálise e Educação, vinculado à Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP), já permite, nesse momento, que os pesquisadores do
campo, que antes ainda buscavam aproximações com outras modalidades de pesquisa mais sedimentadas
na academia (ainda não eram capazes de falar por si, por isso o infans), agora já podem falar por si, ao
serem capazes de saber explicar o que fazem dos pontos de vista teórico, metodológico e epistemológico.
Geppe-rs – Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representações Sociais, liderado
pela Prof.ª Dr.ª Maria de Lourdes Ornelas, vinculado ao PPGEduC – Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade, da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, e devidamente certificado
pelo CNPq.
15
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Na obra, o que chamarei de dois campos distintos – psicanálise e educação – se
aproximam e caem em um abismo, isso considerando apenas o que é possível perceber
pelo campo meramente imaginário. Esses campos aparentemente não se tocam, mas, do
que é vivenciado como pura experiência de queda, do que escorre pelo real, por esse
abismo, por essa falha, por esse buraco... transborda um material outro, constituído pelo
encontro dos dois primeiros, rompendo com os limites da tela, com os limites de cada um
dos campos, em um processo de ir além, de mais ainda. Do fruto desse encontro se cria
uma outra coisa, que não mais é um, nem outro, e esse material corporifica-se na imagem
de um humano, que ao simbolicamente ser dito/representado enquanto humano, precisa
voltar seu olhar observador para suas origens, como que buscasse entender a si próprio.
É assim que me vejo enquanto pesquisador em psicanálise e educação. Minha letra
é algo formado não de um encontro formal entre esses campos, mas de algo que é possível
criar quando esses campos se percebem incompletos, faltantes e assim buscam algo no
outro. Algo que não os completam, não os transformam enquanto campos instituídos, mas
que pode criar novas formas de olharem o mundo e a eles mesmos, criando um novo
campo, ainda que desejante.
É assim que vejo a fala como dispositivo na pesquisa ou na formação docente,
quando através da fala podemos a posteriori pesquisar o nosso fazer docente, buscar
entender o que fizemos, por que motivo fizemos e por que não fizemos de outra forma,
mesmo sabendo que nunca chegaremos à verdade última. Olhar para o que nos compõe,
nossa história, nossos processos formativos, nossa subjetividade, nossas incompletudes,
e assim buscar construir algo sempre novo.
Passemos à pesquisa propriamente dita. Nos textos de abertura intitulados de
“prelúdio” e “interlúdio” já foi feita uma breve descrição do histórico do estudo, de onde
surge a ideia da pesquisa e a minha implicação com o objeto, bem como as adversidades
que levaram à reformulação da questão inicial.
Por muito tempo a pesquisa engatinhava a partir de uma recorrente fala minha em
sala de aula: “Docência é arte, docência não é somente técnica e conhecimento”.
Interessava-me pensar sobre esses docentes que se autorizam autores e criadores de suas
próprias práticas. Nesse momento do estudo, em 18 de Abril de 2020, busquei no Banco
de Teses e Dissertações da CAPES os trabalhos com os seguintes descritores: “autoria
docente”, “criação docente”, “arte docente” e “docência como arte”.
Para o descritivo “autoria docente” foram encontrados 31 trabalhos entre teses e
dissertações. Apenas uma pesquisa tinha aproximação com o aporte teórico ou
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metodológico da psicanálise: “O planejamento educacional e a construção teórico-prática
da autonomia do educador”16 (ROSSETO, 2012). Os demais 30 trabalhos, em sua
maioria, recorriam a: pesquisa e narrativa autobiográfica e análise de conteúdo e os
autores mais citados eram: Bakhtin, Bardin e Delory Momberger.
Para o descritivo “criação docente” foram encontrados 6 trabalhos, dentre esses,
um que já contava na pesquisa anterior e seguiam as mesmas abordagens teóricas ou
metodológicas encontradas para “autoria docente”. Já para o descritivo “arte docente”,
foi encontrado apenas um trabalho, de conteúdo interessante, pois recorria a uma
metodologia centrada na própria “poiesis da narrativa que provinha da materialidade de
cada discurso memorialístico” e utiliza de Walter Benjamin para nos convocar a “refletir
sobre quem fomos e sobre quem queremos nos tornar nas nossas próprias práticas
docentes” (PORTO, 2009).
Para o descritivo “ docência como arte” foi encontrado um trabalho que em muito
se aproximava com os anseios iniciais deste estudo: “A docência como obra de arte”. Um
estudo com professores da educação superior. A tese defendida foi de que:

[...] a docência é feita de estilos singulares, embora encontremos
elementos comuns ao modo de ser do professor. Uma lógica sustenta
este procedimento: as implicações da vida para a reflexão, ou, neste
caso, para a constituição do estilo da docência. Assim, este trabalho
procura operar uma inversão de perspectiva: olhar a formação dos
professores da educação superior a partir do próprio professor, da sua
vida, ou seja, a docência como arte do estilo. Para isso, se vale do
conceito de otobiografia criado por Jacques Derrida, reconcebido por
Silas Borges Monteiro, como elemento operador da análise das
entrevistas feitas com os professores (SANTANA, 2013, p. 07).

A pesquisadora recorre a Friedrich Nietzsche para tentar responder: Como alguém
se torna o que é?
Com o caminhar da pesquisa, fui intimado a lapidar o objeto no campo da
psicanálise e educação. Observemos que na pesquisa feita esse referencial não aparecia
nos trabalhos encontrados no banco da CAPES. Momento no qual essa tal arte, esse tal
estilo do professor foi deslizando nas leituras para essa forma singular como cada sujeito
faz laço com o social, e que chamamos de sintoma.

Na dissertação a autora recorre a Freud no que tange a um estudo bibliográfico sobre “a importância da
palavra”, mas adota uma abordagem multirreferencial no estudo.
16
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Retomando o que já apresentei no texto de abertura, Voltolini (1999), em sua tese
de doutorado, chega à conclusão de que a única maneira psicanaliticamente ética de
abordar a vocação é como um sintoma, mas é em Pereira (2011; 2013; 2016) que os
descritivos mestria como sintoma e professor sintoma se presentificam.
Não foram encontrados resultados para esses descritivos no banco de teses e
dissertações da CAPES. Além dos trabalhos de Pereira já indicados, em pesquisa em sites
de busca aberto na internet, encontrei dois trabalhos apresentados em eventos da ANPED
SUL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). Um na XII
edição, de autoria de Charczuk (2018) nomeado Constituir-se docente: inspirações a
partir do filme – O Primeiro da Classe, e outro na XIII edição, de mesma autoria,
nomeado Significantes sobre educação e ser professor(a): a docência como sintoma
(CHARCZUK, 2020).
No que tange ao professor-sintoma ou a mestria como sintoma, ou mesmo a
mestria com função sintomática, além de Pereira (2011, 2013, 2016) e Voltolini (1999)
já indicados, Charczuk (2018; 2020) só apresenta em suas pesquisas outra referência,
quando visita Stolzmann e Rickes (1999, p. 49) que em: Do dom de transmitir à
transmissão de um dom – afirmam que o mestre ensina porque é seu dever porque
transmitir é seu sintoma, é o que o funda como sujeito”.
Não vou adentrar nessa temática aqui, mas, se voltarmos a alguns recortes de meu
testemunho, parece ser possível inferir que parecia já existir algo de uma obrigação de
fazer (possivelmente ainda no sentido patológico do termo sintoma), de mostrar a forma
certa de fazer: Durante muito tempo eu dizia que quando tivesse um filho eu mostraria o
que era “ser um pai de verdade” (p. 24), e, uma das coisas que mais reclamava na
faculdade era da falta de interlocução entre teoria e prática, no meu fazer, as aulas são
montadas a partir da verdade de minha experiência, e desse relato da prática partimos
para as interlocuções teóricas (p. 30).
Esse assentamento no discurso do mestre foi um grande problema a ser
ultrapassado na análise e na supervisão no início de meu processo de formação. Até hoje
isso deixa marcas. Em um dos meus primeiros escritos no doutorado, a banca me alertou
que eu escrevia e repetia: “o professor precisa... o professor precisa” como se houvesse
uma forma específica de fazer, e pior, como se eu tivesse como dizer algo a esse respeito,
ou que fosse algo passível de replicação e institucionalização.
Dito isso, e mesmo um pouco preocupado se o universo acadêmico consideraria a
questão de pesquisa muito óbvia ou pouco relevante, apostei e insisti: na importância de
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resguardar o lugar do sujeito na pesquisa, na necessidade de que a formação inicial e
continuada de professores possibilite francos espaços de fala e na defesa de que a
formação abarque cada vez mais a subjetividade dos professores e o potencial de se
construir um saber (que não está nos livros), mas que os tornam implicados, concernidos
e comprometidos eticamente com o ato educativo.
Apresentarei de forma mais sistematizada como a questão orientadora da pesquisa
foi concebida.
Lacan – 1953 (2014, p.164) diz que “[...] a função da linguagem não é de informar,
mas de evocar”. Dito isso, busquei por professores cujas falas e, principalmente atos,
evocam nos estudantes17, o desejo de saber, mesmo que isso consista precisamente em
deixá-los a desejar.
Apostei que parte desses professores cuja docência é convocante, sejam aqueles
para os quais a docência tenha função sintomática (PEREIRA, 2011, 2016). Para o autor:

[...] se o sintoma for mesmo o que o sujeito tem de mais real, talvez
estejamos agora em condições de entender a função da mestria como
sintomática. Não se trata da mestria em geral, nem de toda função de
mestre, tampouco de algum preceito universalista, mas de modos
estritamente singulares de professores a exercerem. Cada professor a
afetiva sob o peso real do seu sintoma, ou seja, sua docência é um modo
de ser do seu próprio sintoma. Isso significa que, em outros termos, a
função de mestre talvez seja uma maneira bem singular de expressá-lo.
Estamos nos referindo a algo muito próprio, essencialmente
particularizado, por demais peculiar, que leva alguns professores a
fazerem de seu ofício uma “formação de compromisso” que reconcilia
essas duas forças que o sintoma reúne: restrição e gozo (PEREIRA,
PAULINO, FRANCO, 2011, p.121).

Assim colocado, algo da própria subjetividade do professor-sintoma confere ao
seu fazer docente um traço singular, e o trabalho possivelmente tenha para ele um caráter
de afirmação e justificação de sua existência na sociedade, alcançando particular
satisfação por permitir tornar úteis pendores existentes em sua própria história.
Partindo desse entendimento, uma questão inicial se impôs: O que levou esse
sujeito a ocupar esse lugar e como ele articula sua subjetividade em seu fazer docente?

17

Não todos. É o estudante que é fisgado por algo do professor, seja por identificação, por suposição de
saber, pelo olhar ou reconhecimento que o professor lhe confere etc. O professor opera na condição de
significante, cujo significado é singular para cada estudante. Podemos, no entanto, observar que o tesão do
professor em “dar aula” por acreditar nesse espaço como potencial transformador de realidades, e sua fala
autêntica, permeada de uma experiência prática formadora, favorecem o estabelecimento da transferência
necessária a um ato educativo que inspire o estudante e não apenas o informe.
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Como sabemos, a função do professor não é responder, mas questionar. Dito de
outra forma, “[...] trata-se de difundir a cultura humana, mas fazê-lo com inspiração [...].
O saber não é um objeto que se recebe das gerações que se foram; para a nossa geração,
o saber é uma atitude de espírito que se forma lentamente ao contato dos que sabem”
(TEIXEIRA, 1935/2010, p.33).
Falamos de professores propositores que funcionam como uma espécie de “[...]
rede de proteção para o salto mortal que só o aluno, se quiser, pode dar”, em um
entendimento de que: “Não estamos sós, não somos sós. Somos sempre coletivos.
Estamos sempre embrenhados em uma teia de alteridade que nos envolve e nos move”
(VILLELA PEREIRA, 2013, p. 183).
Pelo exposto, a Questão de Pesquisa ficou assim formulada: De que maneira o
professor eleva a docência à condição de sintoma constituindo traço que evoca saber no
ato de educar?
O Objetivo Geral visa: Investigar de que maneira o fazer do professor-sintoma
constitui traço que evoca saber no ato de educar.
Para atingi-lo, foram elencados os seguintes Objetivos Específicos:
a) analisar o que é (im)possível apreender sobre a díade professor-sintoma,
b) escutar de que lugar o professor se inscreve em seu fazer docente e eleva sua
docência à condição de sintoma18 e
c) identificar como o fazer docente do professor-sintoma constitui traço que evoca
saber no ato de educar.
Esse caminho permite a seguinte pergunta: A articulação entre o a falta-a-ser de
cada professor e seu ato, constituiria um traço que opera na evocação de saber no ato de
educar?
No que concerne aos percursos metodológicos, trata-se de um estudo clínico que
em sua estrutura dialoga com as pesquisas de abordagem qualitativa no campo da
Educação na modalidade de pesquisa-intervenção19. Tem-se como lócus um núcleo de

18

Não seria possível afirmar de antemão que para todos os sujeitos com os quais pesquisei, a docência
tivesse função sintomática, embora fosse a aposta. Mesmo que para alguns não se possa afirmar que tenha
feito uma travessia que lhes permita um saber-fazer com o seu sintoma, a docência parece possibilitar a
“resolução” de pendores existentes em suas histórias constituindo o que aqui chamo de traço, de um modo
singular de cada professor articular saber e conhecimento.
19

É preciso pontuar que as características da pesquisa intervenção no campo Psicanálise e Educação
diferem do entendimento clássico das pesquisas em educação, tal discussão estará presente no capítulo
metodológico.
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pós-graduação e as participantes são duas professoras reconhecidas pela instituição e pelo
corpo discente como professoras de referência20.
Inicialmente, observou-se que os estudantes não hesitam em classificar essas
docentes como “excelentes” nas avaliações dos componentes curriculares. Com base
nisso, tentamos escutar esses estudantes para se perscrutar o que os levam a nomear um
professor como de referência e, o quê, de cada uma dessas professoras os afeta ao ponto
de convocar, neles, o desejo de saber. Em seguida, passamos a escutar em profundidade
essas professoras em busca da construção de sentidos entre seus enunciados e suas
enunciações, a partir se suas falas, seus silêncios, seus lapsos e suas repetições.
Além de ofertarem a fala, cada professora foi convidada a escrever um
testemunho21 de sua docência. A análise das falas e escritos ocorreu a partir da perspectiva
psicanalítica da análise de discurso na modalidade “topologia histórica do discurso: a
construção de casos clínicos” como nomeado por Dunker; Paulon; Milán-Ramos (2016),
ou simplesmente Análise Clínica do Discurso como trabalhado por Pereira (2016) e que,
nesse estudo, assumiu um caráter peculiar, em virtude da modalidade de encontro que
ocorreu entre o pesquisador e as professoras participantes.
Se mesmo em nossos tempos de inflação do imaginário, alguns professores por
meio da fala, são capazes de em seu traço peculiar encontrar janelas pulsionais de acesso
aos estudantes e turmas favorecendo a aprendizagem, há de existir em cada um, um saber
(mesmo que não sabido) que lhes permita tal feito.
Abri o texto da tese com um prelúdio e um interlúdio, cuja leitura é indispensável
para entendimento da pesquisa. No espaço dedicado aos percursos metodológicos, vou
recorrer a uma música que trata da validade do “andar a pé” na pesquisa, do passo a passo.
O presente texto está organizado em passos, fazendo referência à metodologia, e a um
dos próprios significados da palavra que contempla: episódio ou parte de uma obra
literária ou de outro texto (excerto, passagem, trecho). Vamos aos passos:

20

Talvez seja preciso retornar a leitura do texto de abertura quando descrevo o processo de passe do
significante “excelência” para o significante “referência”, chegando ao professor-sintoma.
21

Como será detalhado em momento oportuno do texto, a escolha por testemunho tem como inspiração a
utilização desse significante para nomear o dispositivo no qual o analista “fala de seu percurso de análise
para dizer porque isso o levou a ocupar o lugar de analista” (ALVARENGA, np). Como aqui, os professores
não necessariamente tenham como testemunhar porque ocuparam o lugar de professor, em alguns casos
esses testemunhos serão uma espécie de narrativa autobiográfica. Mas espero que nessas narrativas possa
haver testemunho da importância ou dos espaços de fala (dos encontros que tivemos) no processo formativo
de cada um, ou na construção de um saber que eles alcancem sobre eles mesmos, e na melhor das hipóteses
as duas coisas.
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PASSO I – INTROITO: EM BUSCA DE UM SABER, MESMO QUE NÃO
SABIDO. Trata-se da introdução, escrita na qual apresento sinteticamente a pesquisa
passando: por sua nomeação “Professor-sintoma: traço que evoca, saber no ato de
educar”, pela leitura da imagem impressa na capa da tese e que oferta possibilidades de
leitura do campo psicanálise e educação, bem como do meu lugar de pesquisador e
sujeito; pela história da pesquisa, sua questão norteadora, seu objeto, seus objetivos e os
caminhos metodológicos construídos;
PASSO II – AUTORIA DOCENTE: VICISSITUDES CONTEMPORÂNEAS.
Capítulo no qual lanço um olhar sobre a nossa insana insistência pela defesa ou hierarquia
entre escolas e abordagens teóricas, metodológicas e epistemológicas, mesmo que
saibamos da complexidade do fenômeno humano. Com isso, ratifico a conduta ética da
atividade docente em promover discussões sobre a existência absolutamente real da
alteridade, na tentativa de clamar pelo resgate da função da universidade de inspirar os
estudantes e não apenas os informar, trabalhando na articulação entre saber e
conhecimento, entre universidade e trabalho e, rascunho uma interlocução entre a
docência e a questão do saber. Como forma de aproximação ao objeto, sugiro uma
reflexão sobre o poder do trabalho (aqui em especial a profissão docente) como meio de
justificação da existência de alguns professores e, oferto algumas palavras sobre dilemas
atuais da atividade docente que escancaram o caráter segregativo da história da educação
no Brasil;
PASSO III – BRECHAS QUE ESCAPAM NO INESPERADO DA SALA DE
AULA. Capítulo em que discuto o conceito de sintoma na psicanálise (mensagem-gozoprodução e invenção do sujeito), em especial dois textos clássicos de Freud (1917a,
1917b) para chegar à construção de que nosso sintoma é aquilo de mais singular que
carregamos, constatação que permitiu o construto que ocupa o lugar de objeto da pesquisa
– “professor-sintoma”. Tento demonstrar que a psicanálise aponta para a validade de se
apostar no sintoma e fazer dele nossa arte. Os estudos sugerem que aqueles professores
que conseguem elevar a docência à condição de sintoma, encontram outras possibilidades
de lidar com as adversidades tão historicamente ligadas à profissão docente;
PASSO IV – MÉTODO(VIAS) DA PESQUISA. Capítulo no qual trato do árduo
processo do pesquisar, em especial na área das ciências ditas humanas e na modalidade
de pesquisa qualitativa. Apresento um levantamento de como se constituiu o campo
psicanálise e educação. Visito dois textos clássicos de Freud (1914b, 1919) que alicerçam
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nossa prática. Discuto sobre o que chamamos de pesquisa e análise clínica, e apresento
os dispositivos para levantamento dos dados (entre-vista e teste-munho);
PASSO V – COROLÁRIOS. Capítulo em que situo a construção dos casos
clínicos: A atendente e A boba livre, consoante ao desenvolvimento do que chamei de
chaves coletivas de sentido. Analisei (1) as identificações evidenciadas nas narrativas –
como se constitui a posição de docente para cada uma das professoras; (2) as modalidades
de gozo – as vias sintomáticas que se estabelecem para as professoras com o seu fazer
docente; e (3) a docência enquanto sintoma (sinthome) – até que ponto a docência
funciona como meio de amarração da modalidade de laço social que as professoras
estabelecem e que espécie de reparação e justificação de suas existências entra em jogo
na atividade docente de cada uma. Desenvolvo também outras articulações a partir de
significantes, repetições e fenômenos que surgiram do campo empírico, aos quais nomeei
de chaves coletivas;
PASSO VI – (IN)CONCLUSÕES – Capítulo no qual sugiro uma reflexão sobre
o que é construir uma tese, na certeza da impossibilidade de tudo dizer, e muito menos de
tudo escrever, pois como disse Ribeiro (1999, p.21) “[...] há exigência de passaporte para
as palavras passarem do falado ao escrito, algumas não conseguem nunca [...]”. Os
encontros com as professoras permitiu observar que: (1) para os sujeitos com os quais
pesquisei, a docência parece ocupar função sintomática e/ou sublimatória na qual
pendores de sua história são apaziguados em seu fazer profissional; (2) sentidos outros
sobre o fazer de cada professora puderam emergir a partir dos encontros, evidenciando o
caráter interventivo da modalidade de pesquisa; (3) o desejo das professoras de que a
aprendizagem se dê, presente no compromisso com o ato educativo, e evidenciado no
“acreditar” no potencial dos estudantes, parece ser uma marca compartilhada,
independentemente de suas formas singulares de fazer isso; (4) existe uma necessidade
urgente (que sempre foi no Brasil) de se resgatar a função inspiradora da docência, bem
como o necessário reencontro da universidade com o mundo do trabalho e, (5) nos casos
estudados, parece que o outro materno incide como significante mestre na subjetivação
dos sujeitos ora pesquisados.
Conforme exposto pelo historiador Leandro Karnal (2020): “[...]uma aula é uma
agitação no universo, nunca saberemos até onde irá nossa influência” 22. Os teste-munhos
presentes na tese podem dar indícios de como isso ocorre. A frase de Karnal parece ser
22

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CCK_7M9pfqy/?igshid=wkeyqwqvx2yc Acesso em: 25
Abr. 2020.
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uma outra forma de dizer: “[...] o que se passa entre Alcebíades e Sócrates vai além dos
limites do que constitui o banquete” (LACAN, 1960/2010, p.33), quando se trata do
cenário e dos personagens da obra O banquete, de Platão, aos quais o autor recorre para
tratar do fenômeno de transferência, fenômeno tão caro ao campo psicanálise e educação,
embora pareça estar esgarçado pelo seu excesso nas pesquisas, fato que nos convida a ir
além. Mas isso é uma outra pesquisa.
Termino esse primeiro passo com Teixeira (1935/2010, p.39) que em 1935 já
anunciava que: “Em países de tradição universitária, a cultura une, solidariza e coordena
o pensamento e a ação. No Brasil, a cultura isola, diferencia, separa”.
O que temos feito para mudar esse cenário?
Penso que cabe ao docente, a função de chacoalhar o universo.
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2

AUTORIA DOCENTE: VICISSITUDES CONTEMPORÂNEAS
Encontro-me aqui na posição23 de um leitor-pesquisador movido pelo desejo de

saber, um profissional que se considera em estado permanente de formação e que tem a
teoria e ética psicanalítica como alicerces de sua análise pessoal, supervisão profissional,
exercício clínico e fazer docente. Essa escrita se inscreve no espaço entre a busca
científica de se chegar à verdade a partir do saber, e a perspectiva psicanalítica de se
construir um saber a partir da verdade.
O lugar do estudo pode ser pensado como a borda, o espaço que amplia o campo
de possibilidades quando pensamos na dinâmica entre lugares comuns (baseados na
universalidade) e lugares específicos (baseados na particularidade). Borda essa, que,
dentro do universo acadêmico, os estudos em psicanálise e educação oportunizam ao
garantirem lugar ao sujeito do inconsciente em suas pesquisas. As palavras que seguem
são reflexões ocorridas durante o percurso doutoral.
Sou um questionador ferrenho de títulos. Dizer-se especialista, mestre ou doutor
em alguma área do conhecimento parece supor que o sujeito conseguiu dar conta de
“toda” literatura nacional e estrangeira sobre um objeto ou área, algo na esfera do
impossível. As pesquisas acadêmicas embora fundamentadas em um determinado edifício
teórico, abarcam um recorte, do recorte, do recorte da realidade. As pesquisas em
psicanálise apresentam outra particularidade, não buscamos por grandes categorias ou
generalidades, mas por singularidades.
Busco também uma avaliação minuciosa da noção de escolas de formação em
psicanálise: psicanálise francesa, psicanálise norte-americana, psicanálise inglesa, escola
freudiana, escola lacaniana etc.
Para Krutzer (2020, p.12) seus estudos conferiram a ideia de que:

[...] o tempo das escolas devia chegar ao fim, e que o isolamento da
psicanálise, tanto de modo interno quanto de modo externo, deveria
acabar. Os conflitos entre escolas, quer fossem exclusivamente
lacanianas, quer estivessem entre as tendências mais ampliadas
caracterizadas por seus “ismos”, pareciam-me cada vez mais pertencer
a uma época que não estava mais conectada ao mundo da
contemporaneidade. Kleinianos, lacanianos, bionianos, winnicottianos
23

Seguindo aqui a proposição realizada por Dunker, Paulon e Mílan-Ramos (2016), na qual o espaço referese à dimensão epistémica de um discurso, o lugar à dimensão sociológica, e a posição enquanto uma forma
singular de enunciação de um dizer (dimensão histórica). Nos objetivos da pesquisa mantive “lugar” por
recorrer a Lacan ao falar da função de ocupar o lugar de quem ensina, mas fico tentado a trabalhar com
“posição”.
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e outros teriam interesse em trocar figurinhas para conseguir construir
uma psicanálise capaz de responder e dialogar com os desafios da nossa
época. Isso implica o encontro e a prática de uma interdisciplinaridade
na qual possamos como psicanalistas, dialogar com outras áreas de
saberes, quer sejam das ciências ditas humanas ou das ciências ditas
duras.

Vivemos hoje momento peculiar no qual é perceptível o movimento de tentativa
de classificação do que é e do que não é uma psicanálise. Espero que esse movimento não
promova mais um fechamento histórico no qual a psicanálise perca sua concepção ética
para reduzir-se a um emaranhado de condutas técnicas.
Examino também com curiosidade e cautela o distanciamento histórico, bem
como o hasteamento de bandeiras pelas abordagens teóricas na psicologia. Psicanalistas,
comportamentalistas, gestaltistas, analistas junguianos, humanistas etc. Sabemos que não
é a abordagem que promove a mudança, mas é na relação marcada pela incompletude que
se estabelece entre o psicólogo e o cliente, entre o analista e o analisando, que algo pode
ocorrer. Quando digo algo é exatamente para resguardar os limites de cada modalidade
de experiência. Esse algo pode estar muito distante do que entenderíamos como cura ou
ressignificação do sintoma, mas deve ter alguma valia para o encontro que se promove
em cada modalidade de psicoterapia.
A Educação e as demais áreas do conhecimento parecem ser masculinas por
excelência, sofrem de um medo extremo de serem castradas. Áreas, escolas, campos,
modalidades, programas, linhas de pesquisa, departamentos, esferas (municipal, estadual,
federal) parecem viver disputando quem tem o pênis maior. Disputam conceitos, criam
métodos, padrões, generalizações, intitulam-se detentoras do conhecimento quando no
máximo detêm certo quinhão de um saber que foi formalizado24.
Construíram seus edifícios teóricos como adolescentes que a fim de dizer sobre
quem são, identificam-se e diferenciam-se dos outros, buscando sua afirmação na
negativa do diferente. Posicionando-se como: “O meu saber é maior que o seu”, “minha
verdade é melhor do que a sua”! Penso que os campos dos saberes promovem diversas
procissões falofóricas25 por não saberem lidar, cada um, com sua (im)potência.

24

Sobre a tensão entre saber e conhecer, ver Diniz, 2005. Voltarei à essa temática no desenvolvimento do
texto.
25

Faloforías - Procissões religiosas que ocorriam na antiguidade com culto ao falo, nas quais se levavam
várias imagens fálicas. Uma espécie de culto ao símbolo da fertilidade usado como antídoto contra a
impotência. BRANDÃO, J. Dicionário mítico-epistemológico. v.2 (J-Z). Petrópolis,Rio de Janeiro:
Vozes, 1991.
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Coloco a impotência com o prefixo entre parênteses exatamente para ressaltar que,
ao lutarmos de forma voraz contra nossas impossibilidades (contra a falta e a
incompletude que são constitutivas), possivelmente perdemos grande parte de nosso
potencial de formular elaborações que podem apontar para o desejo, e que nos fazem
burlar, redimensionar ou ressignificar nossos sintomas. Em outras palavras, que nos
possibilitam deixar sua repetição neurótica do mesmo, para enfim criar algo novo.
O fenômeno humano é complexo para que apenas em uma abordagem teórica
seja o bastante a fim de perscrutá-lo com rigor e profundidade. Nossos tempos nos
convocam a assumirmos uma postura mais ética do que técnica na produção científica e
na Educação enquanto campo instituído.
Tenho trabalhado desde o mestrado, com a proposição “ética da alteridade” de
Ricardo Timm de Souza. O autor ao tratar da ética contemporânea, vai se debruçar sobre
o construto do “outro”. Segundo Souza (2004, p. 56), “[...] ética é a construção do sentido
da vida humana desde o encontro com o outro”. Trata-se de uma batalha que travamos no
cotidiano acadêmico (e na vida) para dizer que o diferente não é ruim, é apenas diferente.
Mas lembremos também, que Lacan subverteu o cogito cartesiano (penso, logo
existo / penso, portanto sou) ao dizer que o sujeito é falta-a-ser pela assertiva “eu penso
no que sou, lá onde eu não penso pensar” (LACAN, 1957/2014, p. 249). Tal proposição
demarca a impossibilidade de a consciência chegar à “verdade”. E que o encontro com o
outro é sempre fadado à incompletude.
Tanto Souza (2004) quanto Lacan (desde os primeiros seminários) vão utilizar
“Outro” com letra maiúscula. Ambos estão falando de alteridade, porém para Lacan, o
“Outro” refere-se ao grande outro da linguagem na qual nos constituímos enquanto efeito
da incidência da linguagem (cultura, discurso familiar etc.) sobre nossos corpos, diferente
do “outro” (nosso semelhante). Já no Outro, de Souza (2004), a letra maiúscula vem para
marcar o lugar da diferença do “Outro”, como se pode observar:

No presente contexto, o “Outro” é por nós compreendido como aquele
que chega de fora, fora do âmbito do meu poder intelectual, de minha
inteligência que vê e avalia o mundo. O Outro rompe com a segurança
de meu mundo, ele chega sempre inesperadamente, dá-se em sua
presença não prevista, sem que eu possa, sem mais, anular essa sua
presença e esse seu sentido. Se o pensamento funciona normalmente em
termos de sínteses, ou seja, pelo processo de redução do Outro ao
Mesmo através das classificações que fazemos constantemente, esta
lógica é aqui rompida, porque ao pensar, o Eu que pensa, encontrou
alguém, alguém que pode dizer “não” ao seu “sim”: alguém que se nega
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a algum tipo de explicação de sua existência, de sua presença, por
alguma via lógica ou classificatória. No fundo, permanece este Outro
em si, e, não obstante, está suficientemente próximo de mim para me
obrigar a perceber sua existência como absolutamente real (SOUZA,
2004, grifos do autor, p. 56-57).

O que está em discussão aqui é a existência absolutamente real desse “Outro” que
está suficientemente próximo de nós. Desse “Outro” sem o qual nenhuma possibilidade
de criação e manutenção de laços que possam dar sentido à existência parece possível.
Desse “Outro” que pode dizer “não” ao “sim” de um “eu”. Desse “Outro” que não pode
ser apartado de sua história, dos mitos individuais que o precederam, da linguagem que
lhe constitui e que nos constitui.
Ocorre que não se pode determinar aquilo que o “Outro” é enquanto tal, pode-se
dizer dele apenas o que dele foi possível perceber e classificar. Essa diferença não pode
ser superada pela via da inteligência. Assim, esse “Outro” é concreto e não apenas uma
imagem que se faz dele. Ao estar e “[...] permanecer disposto ao Outro, ou seja, ao aindanão-conhecido” (SOUZA, 2004, p. 58), o autor chama de encontro.
É na perspectiva de que a educação ocorre no campo do encontro, que penso a
docência nesta pesquisa. É preciso estar disponível ao inusitado desse encontro para que
o ato educativo seja concebido e exercido de forma ética, fato que implica um saber por
parte dos docentes, que não está atrelado ou cabedal de conhecimento que possua. Isso
independe de ser educação de nível infantil ou superior.
A educação, não todo educador, parece trabalhar com “o outro” (com “o”
minúsculo), destituindo subjetivamente aqueles que participam do ato educativo ao tratar
“o estudante” e “o professor” e não “cada estudante” e “cada professor”.

2.1

RESGATE DA FUNÇÃO DA UNIVERSIDADE

Voltemos às conclusões do introito: “Em países de tradição universitária, a cultura
une, solidariza e coordena o pensamento e a ação. No Brasil, a cultura isola, diferencia,
separa”. Essa frase é um recorte do discurso de Anísio Teixeira (1935/2010, p. 39),
proferido em 31 de julho de 1935, então reitor da Universidade do Distrito Federal.
Tratava-se da solenidade de inauguração dos cursos da instituição. Os
organizadores da obra citada tiveram o cuidado de nos informar que tal discurso já foi
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publicado com diversos títulos, como: “A função das universidades”; “Notas para a
história da educação” e “Universidade: mansão da liberdade”.
Mesmo longe de termos alcançado o sonho de Teixeira de transformar o Brasil
em um país de tradição universitária, é preciso observar que estamos em 2022, e Sena
(2020) em sua recente tese de doutorado constata que:
Em nome da luta contra as desigualdades sociais e por considerar a
exclusão massiva de jovens do acesso ao ensino superior, o governo
brasileiro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)
implementou um conjunto de políticas públicas que possibilitaram a
expansão dos sistemas de ensino primário e secundário, a qual
repercutiu também no âmbito universitário. Na sequência os governos
de esquerda, inicialmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2011) e, em continuidade, o de Dilma Vana Roussef (20112016), contribuíram com esse mesmo processo ao ampliar o número de
vagas nas instituições federais e, sobretudo, nas privadas (SENA, 2020,
p. 188).

Tais governos, que propuseram alterações significativas no cenário da educação
nacional necessitaram de projetos consistentes, apoio e tempo para serem estruturados e
implementados. Como citado anteriormente Teixeira (1935/2010, p. 33) defendia ser
função da universidade a conservação do saber “[...] vivo e não morto, nos livros ou no
empirismo das práticas não intelectualizadas”. Nos últimos anos essa frase se faz mais do
que atual, se não ainda mais urgente26.
Para pensar em um projeto de resgate dessa função, com vistas a tornar factível
tal empreitada, é preciso entender o histórico seletivo e excludente do ensino superior em

26

Já estamos no 5º Ministro da Educação no atual governo, período marcado por flagrante ataque às
Universidades e Institutos Federais de Educação. Um dos últimos desarranjos tinha sido a revogação das
instruções para criação de cotas nos cursos de pós-graduação (revogação desfeita pela Justiça).
Considerando o histórico de 1995 em diante, fora, Paulo Renato Souza, que ocupou o Ministério da
Educação entre 01/01/1985 e 01/01/2003 (mesmo período do mandato presidencial de Fernando Henrique
Cardoso), completando 8 anos de ministério, apenas Fernando Haddad ocupou a carteira por mais de dois
anos (foram 6 anos e 6 meses - de 29/07/2005 a 24/01/2012 - à frente do ministério nos governos de Lula
e Dilma). No atual governo, a carteira muda de liderança com intervalos de poucos meses. Não deve ser
por acaso que na gestão de Paulo Renato Souza encontram-se dados que apontam um aumento de 88% para
97% da presença de crianças nas escolas entre 8 e 14 anos de idade, e a aprovação do Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ). Já
na gestão de Fernando Haddad, com projetos continuados por Aloizio Mercadante foram criadas 18 novas
universidades federais no Brasil e 173 campus universitários, bem como implantação de mais de 360
Institutos Federais. Houve a criação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o ensino
público saiu dos grandes centros se espelhando pelo interior, e o número de estudantes universitários em
instituições federais passou de 505 mil para 932 mil sujeitos. O primeiro era uma economista que publicou
um livro sobre o que ele chamou de “revolução gerenciada”, ou seja, havia um projeto. O segundo um
acadêmico, um professor de Teoria Política. Algumas personalidades que têm assumido o ministério no
atual governo não merecem qualquer referência.
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nosso país, bem como reconhecer o lugar fundamental do docente, como aquele capaz de
promover os giros necessários nos discursos que permeiam o universo acadêmico, de
forma a criar e manter essa atmosfera sedutora, atrativa e inspiradora que envolve a
evocação do desejo de saber. Precisamos cada vez de mais professores na mídia, nas
discussões de políticas públicas, nos cargos públicos. São os professores (não só eles),
aqueles capazes de articular conhecimento e saber27, pela satisfação gerada pelo poder de
transformação que acontece na sala de aula.
Muito tem se falado de necropolítica28 no Brasil, e é preciso pensar que o atual
projeto de governo (que gera em alguns de nós os sentimentos de asco, vergonha e culpa
– sentimentos que muitos de seus representantes provavelmente nunca experienciaram),
tem uma atuação violenta e mortífera contra o saber, uma espécie de “saberfobia”.
Pensemos então o quão importante é esse tal “saber” que ameaça o autoritarismo. Não se
trata somente do saber formalizado (conhecimento), esse está nos livros, esse que a
ciência produz e reformula cotidianamente, trata-se de um saber (isso que Teixeira
chamou de “atitude de espírito”), que é capaz de inspirar, retirando-nos do estado de
soldados convertidos/militares sem farda29, que não questionam, não discutem razões.
O caráter seletivo e excludente da educação superior no Brasil já foi amplamente
analisado (SAMPAIO, 2011; PEREIRA, 2019; SENA, 2020). Tal fato nos obriga a
pensar: nos flagrantes boicotes que as instituições de ensino superior têm sofrido; na luta
diária nas instituições pela criação de projetos de afiliação dos estudantes que hoje
ingressam na faculdade; na polarização vivenciada no Brasil; na dificuldade quando na
impossibilidade de se lidar com a diferença; no vírus que nos impõe o resgate da nossa
humanidade; na importância da ciência e da universidade.
Em estudo sobre - Um novo universitário: estudantes de origem popular na Ufba,
os autores retomam o histórico da educação superior no Brasil e na Bahia registrando que
o acesso a universidades no período colonial era restrito aos jovens de elite que iam
realizar seus estudos superiores na Europa. O governo português suprimiu possibilidades
de independência cultural e política da colônia gerando um retraimento cultural de 308
27

Tal articulação entre saber e conhecimento está presente no próximo passo 2.2.

28

A origem do termo parte da obra de Achille Mbembe (2006) que o compreende como elemento estrutural
do capitalismo neoliberal que instrumentaliza a vida e legitima a morte.
Recorro a Mia Couto(2011) em sua fala “Murar o medo” na Conferência de Estoril, na qual o autor
constata que “eles têm medo que o medo acabe”, já que na permanência do estado de crise não é preciso
fazer prova de ética, coerência ou legalidade. Pensamento também trabalhado por Boaventura de Sousa
Santos (2020) em A cruel pedagogia do vírus, ao tratar da quarentena que vivemos nos últimos quarenta
anos, período no qual o capitalismo sujeitou a saúde, a educação e a segurança.
29
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anos, no qual nenhuma ideia de universidade nacional foi sequer pensada (NERY;
SANTOS; SANTOS; SAMPAIO, 2011).
Ainda hoje, o controle do Estado, com a supressão de liberdade das universidades,
deixa suas marcas. O ensino superior no Brasil é composto por grande parte de
instituições de pequeno porte, ditas especializadas e credenciadas pelo governo para
conferir diplomas nas mais diversas áreas, em igualdade de condições com instituições
realmente universitárias. Ocorre que existe uma dependência prática das universidades
públicas diante do Estado, ao contrário das instituições privadas, que gozam de maior
autonomia (CUNHA, 2011).
Ainda segundo Cunha (2011), 58% dos estudantes de graduação estavam
matriculados em instituições privadas, predominantemente faculdades isoladas ou
associadas. Tais instituições somavam 633, enquanto as Universidades somavam 127.
Das 127 universidades, 68 eram públicas e 59 privadas. Já no universo das faculdades
isoladas e associações, 80% estavam situadas no setor privado.
Segundo a 10ª edição do Mapa do ensino superior no Brasil 2020,
“[...] nos últimos dez anos (2009 a 2018), o período acompanhado pelo Mapa do ensino
Superior no Brasil, as matrículas saltaram 41,2% enquanto o número de Instituições de
Ensino Superior (IES) cresceu 9,6%” e,

a rede privada detém 75% das matrículas do país graças a uma série de
políticas públicas voltadas à expansão do acesso ao ensino superior por
meio da parceria com o setor privado, possibilitando que o público mais
carente e excluído entrasse na faculdade (SEMESP, 2020, p. 09-11).

Atuar de forma a resgatar a função da universidade demanda por professores
comprometidos com a causa da educação, bem como carece de estudantes desejosos ou
passíveis de serem convocados ao desejo de saber. Observa-se, no entanto, a contínua
desvalorização da atividade docente, e chama atenção a forma como os estudantes têm
escolhido seus cursos universitários, fato que parece apartar o desejo no momento da
escolha por uma profissão.
Falamos de um encontro entre professores comprometidos e estudantes
desejantes. Ocorre que as mais diversas situações impostas em nossos tempos geram
obstáculos a tal aproximação. Durante a pesquisa, ficou evidente que a experiência prática
das docentes participantes lhes ofertava a possibilidade de uma fala autêntica, que
favorecia a suposição de saber e, assim, uma transferência necessária à constituição de
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espaços de aprendizagem mais significativos. Dito isso, é preciso pensar os motivos
associados ao afastamento entre os campos da educação e do trabalho.
Jefferson Bernardes (2015, 02:48-02:56’) questiona: “Por que os campos da
educação e do trabalho se afastaram tanto ao longo dos últimos quatro séculos de
história?”. O autor enfatiza que a resposta para essa pergunta é complexa, mas sugere
algumas reflexões: a graduação sozinha não dá conta da formação, bem como a formação
não se reduz à graduação; os melhores indicadores de um péssimo curso é quando o
egresso sai com a sensação de que não precisa mais estudar; a lógica conteudista e
informativa das propostas político-pedagógicas oferta modelos profissionais sem
possibilidades de transgressão ou ultrapassagem de limites; um bom curso seria aquele
que deixa a desejar, no qual o egresso sai desejando mais, querendo saber mais, com
“espírito epistemofílico30 renovado” e sabendo minimamente seus limites e
possibilidades.
Tais elaborações levam o autor a outra questão: Por que não estamos desde o
primeiro dia de aula imersos no universo do trabalho31? Bernardes (2015) adiciona que,
vivemos em uma distorção do que se pode entender por uma formação generalista, e
recaímos em percursos formativos seja na graduação ou na pós-graduação, que
possibilitam saber “tudo” superficialmente e “nada” de forma aprofundada; “tudo” da
teoria e “nada” da prática, ou com conhecimentos “profundos” como os oceanos e “rasos”
como um pires.
Bernardes (2015) marca como uma das possibilidades de origem das
universidades a tendência histórica de formação de associações, grêmios ou corporações
conhecidas como universitates. Essas teriam sido instituições criadas com vistas à defesa
dos direitos e compartilhamento de saberes dos artífices. Somente após o século XVII, já
com o nome de universitas, observou-se o surgimento de corporações formadas por
pessoas com ocupações idênticas como comerciantes, artífices e barbeiros. Os professores
seguem esse mesmo modelo e com o passar do tempo as “Universidades” foram
paulatinamente se afastando das associações e corporações, ficando o nome universitas

Sobre espírito epistemofílico vide nota 36. Em outras palavras, o “bom” curso, o “bom” professor é
aquele que que traz enigmas, que gera falta. A docência não se articula ao conhecimento formalizado, mas
a um ato que ocorre na relação com o outro, no qual “a mensagem mais cara à interação pedagógica entre
professores e alunos seja a de cultivar a inteligência e manter viva a capacidade de sonhar” (Clarice Nunes
in Teixeira, 2006, orelha de livro).
30

31

O autor em 2015 já reconhecia a existência de algumas experiências bem interessantes nesse sentido, e
hoje posso atestar que vivencio esse movimento enquanto docente em algumas instituições.
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ligado aos estudantes e professores, principalmente na era moderna com a revolução
industrial.
Parece que as universidades nascem do universo do trabalho e paulatinamente se
afastam, deixando como herança dessa separação processos formativos questionáveis e
carentes de significação. Mas o que é uma universidade?
Maria de Lourdes de A. Fávero e Jader de Medeiros Britto, iniciam suas
considerações dizendo que: “[...] muitos dos problemas apresentados por Anísio Teixeira
permanecem na agenda de discussões e na pauta de reivindicações das políticas públicas
da educação em nosso país” (TEIXEIRA, 2010, p. 9). Parte significativa dos pontos
levantados por Anísio Teixeira em 1935 permaneceram como problemas em 2010, por
outro lado, parte deles, hoje, em 2022 saiu do status de problema e conseguiram piorar
atingindo a categoria de calamidade.
Para Anísio Teixeira – 1935 (2010), por mais limitado que seja qualquer povo,
encontraremos nele quatro instituições fundamentais que lhe constitui e condiciona a vida
em comum: a família, o Estado, a Igreja e a escola. Cada sujeito “[...] nada mais sendo do
que uma urdidura de laços sociais” (TEIXEIRA, 2010, p.29-31).
A família que deveria zelar pelo desenvolvimento inicial; o Estado que deveria
proteger e regular a vida em grupo; a Igreja que deveria promover o sentido profundo de
devotamento ao social; e a escola que deveria humanizar e socializar. O equilíbrio social
decorreria da não hierarquização dessas funções mesmo compreendendo que tais funções
se confundem e se misturam.
No entanto, a sociedade desenvolve-se da confusão entre essas instituições, com
a história marcada pelo predomínio estrito da família, a prepotência da Igreja e a ditadura
do Estado. Observemos que a escola nem aparece nesse enredo inicialmente, ela é a
última a se emancipar, embora ainda hoje seja confundida com as outras três e discuta
com elas sua autonomia, na defesa de sua função de instrumento para o desenvolvimento.

2.2

SABER E A TRANSMISSÃO

A título de esclarecimento, retomo as discussões em Diniz (2005), partindo de sua
tese do doutorado dedicada ao método clínico. A pesquisadora, após perscrutar a noção
de saber em diversos teóricos, chega à conclusão de que em nenhum dos estudos o “saber”
foi tomado como “conceito” e oferta que:
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tomo aqui o saber em sua dupla dimensão consciente-inconsciente, e
considero o sujeito dividido por essa dupla dimensão. Com esse ponto
de vista, passo a entender essa noção como um operador que facilita
analisar a tensão existente entre conhecer e saber, tanto no campo da
pesquisa como no campo do ensino e da aprendizagem. Se o
conhecimento é o que se mostra disponível na cultura, a partir de
sistematizações de pesquisas e estudos legitimados pela academia, o
saber comporta uma dimensão consciente que se nomeia a partir da
apropriação de um sujeito desse conhecimento disponível, mas também
uma dimensão inconsciente que pulsa e sustenta a apropriação, mas que
nem sempre é passível de nomeação. Essa dimensão de não-saber move
o sujeito, a causa, sem que necessariamente o sujeito possa se apropriar
dela (DINIZ, 2005, p. 105).

Diniz (2005, p. 58) observa que habitualmente se faz equivaler conhecer e saber.
Todavia, informa que saber etimologicamente relaciona-se com sabor, com “provar as
coisas e ver a que sabem”, porém, esse sentido de saber não costuma ser considerado
suficientemente preciso, convencionando a habitual equivalência minimalista. A autora
recorre ao Dicionário de Educação Profissional de Fidalgo e Machado (2020) para pensar
possíveis definições para “saber”:

1- o ato de saber, ou o processo através do qual um sujeito aprende; 2o fato de saber, ou a situação daquele que aprendeu algo; 3- o produto
da aprendizagem do sujeito, ou objetos culturais, institucionais, sociais.
O termo saber é tomado como sinônimo de conhecimento, mas a opção
por um ou outro tem implicações, pois conhecimento é utilizado quando
se quer referir ao saber científico, ou ao saber formalizado, socialmente
legitimado. Já o saber, via de regra, tem uma conotação mais pejorativa,
o que pode decorrer de sua origem do latim popular. No entanto, um
debate atual coloca na ordem do dia a necessidade de resgatar as
dimensões esquecidas dos chamados saberes menores elevando-os à
maioridade (FIDALGO; MACHADO, 2020, p.295).

Elevar o saber inconsciente a maioridade tem ocorrido como consequência das
pesquisas psicanalíticas no universo acadêmico (VOLTOLINI; GURSKI 2020). Ocorre
que ao considerarmos o saber inconsciente, requer que notemos os limites do ato
educativo.
Lollo (2013) observa, que o conhecimento não se transmite de forma integral e
nunca da mesma maneira, já que a forma e a qualidade se transformam a cada relação
transferencial. Ao recorrer a Lacan, no Seminário XVII, para identificar que algo da
transmissão, que permanece parcialmente escondido ou velado, o autor comenta o próprio
ensino de Lacan:
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Explicar-se-ia, assim, porque sua retórica visa quebrar, fragmentar o
discurso, por meio de jogos de palavras burlescos, digressões e
interrupções, mas também por interjeições, onomatopeias,
deslizamentos vocais e silêncios, tudo isso para transmitir ao público
atento um saber que ofusca e “passa”. Com as rupturas do discurso,
Jaques Lacan corta o continuum de uma transmissão predeterminada
em que significante e significado estariam colados e na impossibilidade
de se separar, de se distinguir. A separação só pode ser concluída com
a irrupção do sujeito que canta e que dança, um sujeito desejante (desiderante), capaz de introduzir no discurso algo de humano e
imprevisível, abrindo-o ao inconsciente (LOLLO, 2013, p.16).

O que gera estranhamento a Lollo (2013) é que o discurso universitário seja
calcado no discurso científico totalizante, a universidade pela sua própria função, o que
não poderia conceber um discurso neutro, desconsiderando o sujeito, o potencial humano
e sua singularidade. Quando um professor se dirige a um estudante num processo de
transmissão:

[...] ele põe em movimento uma dinâmica entre dois sujeitos. Assim,
ele não pode abstrair-se do domínio humano que procede da
singularidade. Se, na física, o ponto de vista do observador muda o
objeto observado, no discurso das ciências humanas, o pondo de vista
do professor forma e transforma o discípulo, mas ele também pode vir
a ser transformado por um verdadeiro receptor que nuca é passivo.
Assim, o objeto saber, o conteúdo transmitido no ensino, acaba se
transformando nessa viagem de vai-e-vem (LOLLO, 2013, p. 16).

Observemos que é de um encontro que estamos falando. O autor continua:

A psicanálise transmite um saber humanista cuja ética deve levar em
conta a especificidade humana: a singularidade, o fato de que se vem
ao mundo, se vive e se se morre, um a um. Porém, ao mesmo tempo, a
especificidade também se liga à universalidade humana: a liberdade do
devir. Cada homem e cada mulher é impelido ao extremo dessa
liberdade para se tornar ator e criador do seu próprio destino. A
psicanálise procura ativar a singular força criativa de cada analisante,
libertar a pulsão de vida, de modo que ela se torne capaz de desativar a
força mortífera da repetição do mesmo. Rearticulando pulsão de vida e
pulsão de morte, ligando-as às forças de criação, o trabalho analítico
busca não apenas deslocar o sintoma, mas também transformá-lo
(LOLLO, 2013, p. 16-17).

Com base nessa especificidade da qual trata a psicanálise, esse real em
movimento, que foge da apreensão por meio de instrumentos e medidas geométricas, que
ficou imortalizado na frase lacaniana “o que não cessa de não se escrever”, Lollo (2013)
trabalha algumas modalidades de transmissão.
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No texto do autor (ou na tradução) as modalidades ficaram relacionadas ao
“saber”. Aqui, em virtude das concepções de saber e conhecimento que considero nesse
estudo, vou preferir falar de “algo” e não de “saber”, visto que o autor vezes trata do saber
formalizado (conhecimento) vezes do saber não sabido. Para Lollo (2013), no ato
educativo existe:
I – algo que é transferido e que pode ser medido:
Jacques Lacan chama esse saber de “o que cessa de não se escrever”
(1985, p. 127). Em outros termos, um saber que pode ser transmitido
por meio da teoria que consegue traduzir uma parte do real na
linguagem das diferentes especialidades (matemática, física, filosófica
etc.). O que cessa de não se escrever é uma pequena parte do real que
encontra uma forma de representação simbólica. Mas essa parte
mensurável, matematizável, traduzível em linguagem, não é todo o
saber que uma transmissão coloca em jogo. Além disso, essa pequena
parte do saber que passa nem mesmo poderia ser transmitida sem que
as outras modalidades de transmissão também estivessem operando
(LOLLO, 2013, p.18).

II – algo que é transferido, mas que não pode ser medido:
“O que não cessa de não se escrever” (Lacan, 1985, p. 127). Um saber
que está no real, que pode surgir ex-nihilo (do furo simbolicamente
real), que é “pulsante” e pode ser transferido. Nós não sabemos quanto
desse saber no real passou de fato através do ensino, já que não é
mensurável. Mas podemos crer que esse saber tem uma existência que
pode ser verificada. É precisamente ele que torna possível o processo
de transferência sem o qual não há ensino. O saber no real, que não
deixa rastro e do qual não temos representação, é a condição da
transmissão do saber, pois possibilita o processo. Ele possui uma
intensidade que se torna qualidade, pois constatamos que determinados
alunos aprendem de forma rápida e eficiente, de maneira singular,
enquanto outros não obtém o mesmo resultado. Este saber é um mistério
para nós. Ele permanece em grande parte inacessível, mas é a condição
da transferência e se pode verificá-lo no fato de que o saber mensurável
passou satisfatoriamente. Ele é causa da qualidade dessa passagem e da
criação de significantes novos. Logo, da qualidade da formação
(LOLLO, 2013, p.18).

III – algo que não pode ser transferido: se perdeu, não chegou até o aluno a que
estava destinado:
“O que cessa de se escrever” (Lacan, J., 1985, p. 127). Nesse caso, tratase de um saber real recalcado ou prescrito (forclos) que bloqueia a
máquina da aprendizagem e da transferência. Algo do real não pode
mais ser escrito, alguma coisa do real da transmissão se torna rígida,
impossível de ser transmitida, de fazer vibrar a caneta sobre o corpo do
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papel e da letra. Trata-se do furo do traumatismo(1), do vazio produzido
por uma sideração (verblüffung), estase do desejo. Uma estase que,
certamente, pode ter a forma de uma repetição, como a do disco
quebrado que gira ininterruptamente. Uma repetição que se torna pulsão
de morte, que não se associa a uma ação criativa. Uma sideração que
interrompe o caráter “pulsante” da physis, que não chega mais a se
tornar lugar de emergência do real, nem a atravessar, furar ou quebrar
a escritura para produzir algo de simbólico. No entanto, a paralisia
apaga tudo, até mesmo o texto superegóico, por isso ela pode criar, de
forma paradoxal, as condições de um novo arrebatamento, de um
entusiasmo que levaria à produção de um novo texto. Uma sideração é
uma experiência de abertura fulgurante para o real, provocando a
estagnação e podendo se transformar na condição de uma retroação que
permitiria uma nova escritura simbólica. Nos seminários de Jacques
Lacan de 8 de fevereiro de 1977 e de 5 de maio de 1979, Alain DidierWeill buscou levantar e responder a três questões: o que possibilita a
experiência da sideração? Como o analisante pode ultrapassar o muro
da denegação para reencontrar o real? Como ele poderia fazer surgir um
significante novo a partir da experiência siderante? Para Alain DidierWeill, haveria três tempos lógicos passíveis de conduzir o analisante à
produção de um significante novo: 1. Atravessamento da denegação
que impede ao sujeito encontrar o real; 2. Experiência siderante; 3.
Reação e resposta do analisante com a criação de um significante novo.
O significante novo brota ex-nihilo do furo real e originário,
evidentemente diferente do furo simbólico, mas capaz de antecipá-lo e
criá-lo (LOLLO, 2013, p. 18-19).

IV – algo que não pode ser transferido, mas que emergiu do nada, produzido pelo
aluno, por sua pulsão criativa:
“O que não cessa de se escrever” (Lacan, J., 1985, p. 127). Trata-se de
um saber pulsante que tem lugar na passagem do real através do
simbólico. Ele emerge de um furo real na cadeia dos significantes
inconscientes que Sigmund Freud chamou de “o umbigo do sonho”
(1972, p. 119). Um lugar de aparecimento, de nascimento e criação. O
saber pôde surgir porque alguma coisa foi perdida na transferência e
deixou um vazio (“o que cessa, por se escrever”); é um furo criador que
permite sair do furo do traumatismo (trou-matisme) e da sideração,
permitindo ao aluno (e ao analisante) a produção do saber que falta no
apelo; um saber que é produção e, portanto, uma atividade singular, e
que é suposto produzir significantes novos. Assim, o conjunto do
processo de transmissão pode realizar-se. Já que uma transmissão é
sempre singular, ela não pode estar referida a um sistema de avaliação
universal. O problema é que não se pode avaliar nem medir com
precisão o real psíquico. Podemos medir seus sinais externos, mas não
podemos transmitir o que é da ordem da experiência de forma unívoca
e integral... A aprendizagem dos animais que não falam permanece
mecânica, superficial, externa. No saber humano, o inconsciente
trabalha, um saber opera no íntimo, e o intima. Um espaço interno no
qual um tempo (time) singular permite um novo tipo de aprendizagem
que põe em movimento e questiona o sujeito aprendiz, e o convida a
criar o seu próprio saber (LOLLO, 2013, p. 19).
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Lembremos que partimos de Diniz (2005), no que tange aos termos conhecimento
e saber. O conhecimento entendido como saber formalizado e, o saber, entendido como
tácito e inconsciente. Considerar, além disso, as questões levantadas por Lollo (2013) só
reforçam a máxima freudiana quanto a educar ser uma das profissões impossíveis.
Nesse momento, também é importante ressaltar o que Pereira (2016) postula, pois

teríamos diversos tipos de saberes como meio de gozo, ou seja, como
meio de satisfação pulsional daquele que se diz ser um profissional
docente. Haveria um saber-fazer como o do mestre (que parece estar
alienado ao seu sintoma de saber fazer o outro fazer); um saber-saber
como o do universitário (que se espera em levar o saber enquanto
conhecimento ao outro que supõem não possuí-lo); e um saber-ser ou
desejar ser do sujeito histérico (que se empenha em se fazer desejar). A
esses acrescentaríamos em nível especulativo um saber-faltar-a-ser
como o do analista (que admitiria a sua condição de faltante para operar
a cura ao possivelmente saber-fazer com seu sintoma), e um saberconsumir como o do capitalista (que corresponderia ao imperativo pósmoderno de tudo consumir sem necessariamente fazer laço social). Isso
quer ressignificar e ampliar o que os autores do campo educativo
escrevem sobre os saberes e também redimensioná-los à luz desse
suporte operativo que os discursos em psicanálise nos ofertam
(PEREIRA, 2016, p. 194).

O autor sugere, então, pensarmos em um professor-sintoma, um professor que
demonstra “saber-ser-falta-a-ser para saber-fazer com seu sintoma, pois é esse sintoma
que se converte em seu próprio trabalho pedagógico a ponto de evocar o desejo de quem
o segue” (PEREIRA, 2016, p. 198). Esse tem sido o caminho desta pesquisa.

2.3

GENUÍNA DOCÊNCIA

O homem é o único real que, por imposição
de seu próprio modo de ser, é essencialmente
rebelde. Nem a natureza, nem a história
podem forçar-lhe um código de vida ou uma
norma de ação. É próprio do homem rebelarse contra toda imposição de algo que deva
ser. Mas esta possibilidade não é algo de
pronto e acabado. Nela está em jogo a
libertação de uma liberdade que não é nem só
negativa, livre de, nem apenas positiva, livre
para, mas que é sempre transitiva, livre por e
livre para criar.
Emanoel Carneiro Leão32
32

In: CHEBABI, Wilson de Lyra. Texto de apresentação. 2011, p. 10.
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Livre para criar!
Libertar-se de imposições que nos digam o que devemos ser, ou como devemos
ser. Pensar em uma docência livre, é pensar em uma docência que alcança essa liberdade
pelo ato da criação, ao passo em que se autoriza livre para criar.
Observa-se que no Brasil o termo livre-docência refere-se ao grau acadêmico ou
título concedido desde 1976, mediante concurso público aberto para pesquisadores
doutores. Trata-se do estágio mais elevado da carreira universitária e que atesta “uma
qualidade superior na docência e na pesquisa”.
Era um título obrigatório em algumas instituições para a candidatura a professor
titular, mas que desapareceu nas universidades federais tendo em vista que o doutor que
já fosse professor-adjunto pudesse prestar concurso para professor titular caso houvesse
vaga. É preciso contemplar alguns pré-requisitos para pleitear tal grau: ter linha de
pesquisa independente; financiamento para pesquisa sob sua direta responsabilidade;
publicação em revistas/livros de alta qualidade na área específica de conhecimento; ter
orientado outros pesquisadores e no mínimo um outro doutor; ter cinco anos decorridos
desde o seu doutoramento, bem como passar por prova escrita, didática e defesa em banca
de tese monográfica (ANPG, 2018).
Parece que só podemos ser oficialmente livres despois de sangrar nas garras da
academia. É preciso um processo de libertação. Ficam aqui nossas primeiras perguntas:
são livres os livres-docentes ou professores titulares? Todo professor que se autoriza criar
independente da titulação ou grau de institucionalização não seria, esse sim, um livredocente?
Outro termo que aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE) é o
“notório saber”. Eu mesmo usei esse termo de forma equivocada por anos, quando
observava que na pós-graduação Lato Sensu, em IES particulares era comum encontrar
professores sem titulação acadêmica de mestrado e doutorado, mas que eram especialistas
e tinham vasto tempo de experiência na área específica dos componentes curriculares que
ministravam, trazendo para sala de aula a desejosa articulação teórico-prática que fisga
os estudantes, isso, claro, sem desconsiderar estilo e didática não formalizados.
Erroneamente, referia-me a eles como professores de “notório saber”, que falavam
com a verdade que só a experiência pode ofertar. Pela minha leitura da LDBE 33 nos

33

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Parágrafo único do Art. 66.

62

referimos como “notório saber”, quando daqueles casos nos concursos públicos para
docentes nos quais no pré-requisito para a vaga pede-se por exemplo: “Doutorado em
Educação, ou áreas afins”, essas “áreas afins”, quer dizer que o candidato tem doutorado
em área ou subárea diferente da requerida no certame, mas que, seu percurso como
docente e pesquisador lhe confere condições de concorrer à vaga ofertada, em virtude do
“notório saber”.
Mais uma vez o título vem antes do saber. Dito de outra forma, o conhecimento
vem antes do saber. Ocorre que só o saber, ou melhor, só o saber sobre si, do próprio
docente é que pode levá-lo à libertação, criação e autoria.
Talvez seja um correlato ao próprio processo de constituição psíquica, quando
inicialmente o infans34 pela própria imaturidade orgânica e psíquica, ainda não é capaz
da emissão de um discurso realmente seu, e assim precisa do outro, do cuidador
primordial ao qual fica alienado, até que possa compartilhar do código linguístico
(simbólico) da sociedade da qual faz parte, bem como reconhecer uma imagem corporal
que ofereça um envelope que o diferencie e limite quanto ao outro (imaginário), para
então se lançar sobre o indizível do laço social (Real) antes só vivenciado como pura
experiência em um corpo ainda não subjetivado e repleto de sensações, a fim de
constituir-se sujeito. Sujeito de sua ação e sujeito à ação do outro no liame da linguagem.
Primeiro nos graduamos, em outras palavras ascendemos ao grupo seleto de
brasileiros com “nível superior” de escolaridade35. Depois nos especializamos, ou vamos
trabalhar em busca de uma especialização na prática, ou os dois juntos, ou mesmo sem se
especializar, quando já compartilhamos do código linguístico da academia, preparamos
um projeto de pesquisa e submetemos à seleção de um mestrado (aquisição simbólica).
Segundo, quando enfrentadas as crises de identificações e desidentificações com
teóricos e orientadores, ultrapassamos a gestação de uma dissertação, tornamo-nos
autores de um texto que nos é próprio e particular mesmo que parcialmente em alguns
casos (quando não há plágio) e, nomeados pelo outro como “mestres” (isso abre as portas
da docência), passamos a constituir uma identidade profissional a partir da prática e no
laço social (aquisição imaginária).

“In-fans, sem luz, espelho, sem fala. O infans é o que não fala” (VORCARO, 2004, p. 24).
Observem que esse termo “superior” tende a se repetir: “qualidade superior na docência e na pesquisa”,
“nível superior”. Isso foi pensado quando o termo “excelência” foi abordado.
34
35
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Terceiro, movidos pela pulsão epistemofílica36 que nos é primitiva, com base nas
fissuras da pesquisa mestral ou inquietações outras, lançamo-nos ao desconhecido de um
objeto na pesquisa doutoral (quando temos nosso projeto aceito e em acordo com o código
simbólico da instituição e código subjetivo do orientador), na expectativa de ao final do
percurso conseguir simbolizar (colocar em palavras, teorizar), sobre um recorte da
realidade (uma fração imaginária da experiência) algo que ainda não tinha sido dito, algo
inédito (do latim ineditus, “não trazido ao conhecimento, obra não dada à luz”, de IN,
negativo, mais EX-, “para fora”, mais datum, “dado, oferecido” 37), algo não-dito (um
mergulho no Real).
Parece que precisamos primeiro mergulhar no “desconhecido” para podermos nos
dizer “livres”, mas livres é claro de forma transitiva, com sentido incompleto,
necessitando de um objeto, de um complemento verbal para ser, ser livre por, e livre para
criar.
Buscando avançar no sentido de uma genuína docência, e os desafios que nossos
tempos impõem ao professor, passemos ao relato do caso de uma professora da educação
infantil que, em análise, parece trazer à consciência questões subjetivas envolvidas em
seu fazer, assim como possíveis motivos pela sua escolha profissional, altamente
associada a sua história e com forte poder se justificação de sua existência.
Em seguida, debruçaremos os olhares sobre a característica peculiar de nossos
tempos, que parece apartar o desejo da escolha profissional, comprometendo desde o ato
educativo no ensino superior, até mesmo a possibilidade de que a futura profissão dos
hoje estudantes universitários possa vir a funcionar como veículo sublimatório de
obtenção de satisfação, ofertando-os sentidos em seus laços sociais.

Remete a Freud – 1905 (1996, p. 183), quando trata da “Pulsão de Saber”, momento no qual frisa que o
primeiro problema do qual nos ocupamos quando crianças, antes mesmo da diferenciação sexual, é o
enigma: de onde vêm os bebês? É preciso haver algo a saber para que esse espírito epistemológico se
desenvolva e constantemente se renove.
36
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Acesso em: 26 Abr. 2022.
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2.3.1 “E os meninos?” – O saber-fazer de uma professora: o trabalho como meio
de justificação de sua existência38
“Nenhuma outra técnica para a condução da vida, prende a pessoa tão firmemente
à realidade como a ênfase no trabalho, que no mínimo a insere de modo seguro, numa
porção da realidade, na comunidade humana” (FREUD, 1930/2011, p. 24). Essa frase é
um fragmento de uma nota de rodapé do texto O mal-estar na civilização na qual Freud
também ressalta que a possibilidade de:

[...] deslocar para o trabalho e os relacionamentos humanos a ele ligados
uma forte medida de componente libidinais – narcísicos, agressivos e
mesmo eróticos – empresta-lhe um valor que não fica atrás de seu
caráter imprescindível para afirmação e justificação da existência na
sociedade. A atividade profissional traz particular satisfação quando é
escolhida livremente, isto é, quando permite tornar úteis através da
sublimação, pendores existentes, impulsos instintuais subsistentes ou
constitucionalmente reforçados. E, no entanto, o trabalho não é muito
apreciado como via para a felicidade. A imensa maioria dos homens
trabalha apenas forçada pela necessidade, e graves problemas sociais
derivam dessa aversão humana ao trabalho (Freud, 1930/2011, p. 24).

“E os meninos?” foi uma indagação feita por mim, em uma sessão com uma
paciente que é professora da educação infantil. Certa feita, ela chegou ao consultório
bastante empolgada. Semanas decorreram, com ela envolvida em uma atividade com as
crianças que culminou em uma apresentação pública para as demais turmas e famílias.
Tratava-se de um desfile no qual as meninas se apresentaram usando turbantes e adereços
oriundos da cultura africana.
A professora é mulher, negra, de religião de matriz africana, cresceu em um dos
bairros mais violentos de Salvador, viu conhecidos morrerem pela violência e pelo tráfico
e, quando ela era criança, ocorriam constantes tiroteios na área onde se localizava a escola
em que frequentava. Nessas ocasiões, sua professora levava as crianças para uma sala
mais reservada, longe das janelas, e buscava desviar a atenção das crianças do que estava
acontecendo. Inclusive essa cena parece participar ativamente de sua escolha em ser
professora da educação infantil.
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Esse caso, bem como parte do texto do item seguinte, que são parte do percurso da pesquisa, foram
publicados em: BRANDÃO NETO, Bionor Rebouças; ORNELLAS, Maria de Lourdes Soares. Segregação
do desejo na “escolha” profissional e seus impasses subjetivos no trabalho docente. Estilos da clínica (USP
Impresso), v. 25, p. 407-422, 2020.
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Ela mostra feliz as fotos do desfile.
Noto que a turma da professora é mista porém, em todas as fotos só apareciam as
meninas. Então eu perguntei: “E os meninos?”. A paciente (professora), um tanto
impactada com a pergunta, disse: “Os meninos estavam lá ajudando”. Eu repito:
“Ajudando?”. E um silêncio toma a sessão.
Essa indagação reverberou e a professora conseguiu trabalhar nas sessões
seguintes várias questões. Ela relatou que desde pequena precisou assumir uma postura
muito ativa na vida, que era ela quem cuidava e resolvia tudo, que embora tivesse
conseguido estudar, ingressar em uma universidade federal e passar em concursos
públicos para professora em três municípios, as marcas de ser mulher, pobre, negra e de
candomblé a deixavam sempre em uma postura defensiva e armada. Ela expos que “não
permitiria que as meninas dela, as alunas dela, crescessem com vergonha de serem
quem são”, mas que ao montar a atividade, mesmo ela que se dizia implicada com a
questão da igualdade, do respeito às diferenças, tinha de alguma forma não olhado para
os meninos.
Passado algum tempo, solicitei que a paciente encaminhasse um relato do
ocorrido. Ela gravou um áudio no aplicativo de mensagens e encaminhou. Tal relato foi
transcrito com permissão para uso com fins científicos, visando à pesquisa e publicação.
Segue transcrição:

[...] as meninas tiveram total destaque, e os meninos ficaram ali mais
ou menos como meros observadores da coisa, e não tiveram um papel,
um lugar de reafirmar a identidade, a autoestima, a formação da
personalidade com base nas questões étnico raciais principalmente, e
assim estimular a formação de uma autoestima saudável, de uma
imagem positiva de si. [...] eu estava em terapia, momento que eu não
tinha percebido que os meninos tinham ficado nesse lugar, que não era
um lugar também igualitário com as meninas, e quando você me trouxe
isso, eu percebi o quanto que eu fui desatenta e como naquele momento
eu também estava gozando de um lugar que me foi negado na minha
trajetória escolar, tanto que eu desfilei junto com as meninas, [...],
desconsiderei que os meninos estavam naquela situação, e foi na terapia
que comecei a repensar a partir dessa sua fala: “e os meninos”? A partir
daí eu comecei a repensar uma série de equívocos para além daquele
momento, e aí eu passei a examinar, a repensar também se as minhas
práticas outras não estavam de alguma forma sendo excludentes com os
meninos, [...] Pensei sobre várias coisas, vez ou outra eu estou
envolvida nessas leituras, aí passei então a repensar essa questão desse
feminismo negro que eu penso, eu estudo, me debruço para ler e
conhecer um pouco mais e fortalecer a minha prática e discurso, e aí eu
pensei também nessa masculinidade negra que agora é algo muito mais
discutido, mas naquela época, dois ou três anos atrás, nem tanto.
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Comecei a perceber também as fragilidades na formação ético racial e
de autoestima que esses meninos também passavam, já que a gente
estava falando muito na ascensão e na beleza das meninas, que foi
negado historicamente, que não é menos importante, mas esses meninos
também precisavam repensar esse lugar de destaque. Aí no ano seguinte
eu fui me debruçar a pensar em como encaixar os meninos, dando
também um lugar importante nas apresentações, para além disso
também nas práticas, aí no ano seguinte eu fiz uma “puxada de rede”
[...] foram os meninos que fizeram, as meninas participaram juntamente
com os meninos, eles tiveram lugares iguais e de destaque nas
apresentações [...] percebi que trabalhei de uma perspectiva muito mais
inclusiva com os meninos a partir daquele momento (informação
verbal, 22 de junho de 2019).

Não garantir aos meninos um “lugar igualitário”; ter desfilado com as meninas e
isso lhe servir como uma espécie de reparação da sua própria história; ser professora da
educação infantil; dar-se conta do apagamento dos meninos e nos anos seguintes ter
conseguido não recair na mesma repetição, enfim, trabalhar essas questões destacadas são
da ordem de um saber singular, de algo que não se aprende nos livros, de algo que
formações docentes, que não permitem a emersão do sujeito, possivelmente não dão
conta.
A professora fala de uma professora sua, quando ela era criança. Lajonquière
(2013, p. 459) traz algo interessante sobre essa espécie de dívida que alguns professores
têm com algum (ou alguns) de seus professores:

Assim sendo, quando os pais ensinam seu filho quem ele é, até certo
ponto, para os outros (a começar por eles mesmos), colocando-lhe um
nome que vetoriza certos ideais, como também quando uma professora
ensina a Pedrinho os números, instala-se uma dívida. Tanto um quanto
o outro passam a dever algo pela sua existência. Como sabemos, uma
coisa é dever uma quantia x de dinheiro para um amigo e outra, muito
diferente, é o preço da amizade. Com o nome e os números ocorre algo
parecido: todo respeito será pouco para saldar a dívida pela existência
ou, em outras palavras, o sentido que a vida pode ter acabado de ganhar.

Para essa docente, ser professora atende a uma questão ética e não somente
técnica, oferta caminhos de “resolver” pendores existentes em sua história, coloca-a em
relação temporal (passado/presente/futuro). É de construções de saberes dessa natureza
que trata esta pesquisa. Como cada professor se inscreve em seu fazer docente e como
essa inscrição opera nos seus encontros com os estudantes?
Existe muito mais em jogo no ato educativo do que o conteúdo, do que aquilo que
pode ser transferido e que pode ser medido.
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Constatando a imensa influência de nossa subjetividade em nosso fazer
profissional, gera preocupação observar que hoje, parte dos jovens escolhem seus cursos
de graduação, não pelo desejo ou pela possibilidade de retificação de algo de sua história,
mas por pura necessidade. Dediquemos olhares sobre essa questão.
2.3.2 “Consegui 474 na média e 620 na redação, dá para Q?”: a nota no ENEM
como critério para escolha profissional.
As “escolhas” por cursos universitários parecem hoje assentadas em uma
promessa de satisfação muitas vezes desvinculada da história de cada um. É como se a
profissão estivesse apartada da história dos sujeitos, e já os privassem de antemão de
qualquer promessa de realização, prevendo uma ação (caso se chegue a um exercício
profissional na área de formação), desprovida de inscrição subjetiva e balizada pela
necessidade, culminando com o expurgo do desejo.
É nesse momento que recai sobre o docente (aqui em especial aquele que atua no
ensino superior) a necessidade de interrogar esses estudantes sobre o seu desejo, para
adaptar o seu fazer frente a um corpo discente com muitas especificidades. Como já
discutido anteriormente, com base em Coulon (2008), alguns discentes com sérios déficits
em sua escolarização e outros, pelas condições socioculturais, tendem a permanecer em
estado de exclusão. Isso é gerado porque as políticas públicas conquistadas nas últimas
décadas embora ofereçam o acesso às universidades, sozinhas, não são capazes de
garantir a permanência desses estudantes no ensino superior ou mesmo de dar acesso ao
saber, sem que docentes e instituições se reinventem.
Parece-me, então, que o docente no ensino superior é, mais do que nunca,
convocado a assumir a postura de autor e criador do seu fazer em uma espécie de pacto
com sua função social, e com o resgate da função da universidade. Visto que, podemos
cair em um fosso se pensarmos: E quando o próprio professor não encontra, ou não mais
encontra meios de sublimação pela sua atividade profissional? Por isso revisitaremos
trabalhos no campo da Psicanálise e Educação, que por intermédio da modalidade de
pesquisa utilizada, têm ofertado caminhos de significação ou ressignificação da atividade
docente.
Você já parou para se perguntar sobre por qual motivo você seguiu sua profissão?
Você trabalha apenas pela necessidade? Que significado o trabalho tem em sua vida?
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Passemos então a refletir acerca das questões sobre o trabalho e a profissão para
esses jovens que hoje ingressam nas faculdades/universidades e os impactos dessas
“escolhas” para a atividade docente. Ou mesmo para professores que não encontram no
trabalho essa justificação da sua existência.
Durante a pesquisa, deparei-me com o seguinte comentário nas redes sociais:
“Consegui 474 na média e 620 na redação, dá pra Q?”
A pergunta acima foi feita por uma garota em um site chamado
“querobolsa.com.br” que explica o que é o Enem39 e o Sisu, e oferta a opção de busca por
universidades e cursos para que estudantes que pleiteiam o acesso à universidade possam
pesquisar as notas de corte que foram utilizadas no último certame. Assim, os estudantes
podem ter algum parâmetro de suas possibilidades (já que as notas de corte podem mudar
de um processo seletivo para o outro).
O mais interessante é que o próprio site lança um fórum para publicações dos
usuários com a seguinte questão: “E aí, sua nota do Enem é suficiente?”. Dito de outra
forma: Você foi bom o bastante?
Escolher uma profissão “pelo que dá para fazer” parece vincular o trabalho à
condição da necessidade, expurgando assim o desejo. Independente daqueles que
“escolhem seus cursos”, ou seria melhor dizer “ingressam ao ensino superior” pela nota,
temos também aqueles que foram melhores preparados (para os testes) em seu processo
de escolarização ou aqueles resilientes (que contra todas as adversidades impostas pelas
suas condições socioculturais conseguiram pontuações que os permitissem concorrer com
os demais nos processos seletivos), que optam por cursos com base nas profissões que
lhes garantem maior lucratividade ou maior estabilidade.
O termo “concurseiro”40 já se popularizou. Os relatos de desumanidade por parte
de profissionais médicos aparecem nos jornais com frequência. Carreiras policiais, no
âmbito jurídico e na política, são cada vez mais ocupadas por perversos do que por
idealistas de cunho social. Semestralmente a mídia divulga a lista de profissões mais
promissoras (considerando a disponibilidade de vagas e remuneração).
Profissionais recém-graduados em modelos questionáveis e desvinculados da
aprendizagem que só a formação na prática permite ingressarem em cursos de mestrado

39 Mais detalhes sobre ENEM, ProUni e SiSu disponíveis em : Disponível em :
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem Acesso em : 10
Abr. 2020)
40 Pessoas que vivem para estudar para concursos públicos devido ao anseio pela estabilidade.
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e doutorado para assim adentrarem às salas de aula outorgados por um título que não lhes
conferem a capacidade de articulação entre saber e conhecimento, tão necessária para o
exercício docente. Profissionais com carreiras já construídas em instituições públicas ou
privadas também ingressam na pós-graduação stricto sensu por status ou para que com
esses títulos pleiteiem melhores salários, garantindo assim uma melhor aposentaria, mas
em nada estão implicados com a pesquisa.
Enfim, se é o desejo de saber que move o processo de ensino e aprendizagem, mas
não é esse desejo que hoje impulsiona as pessoas no percurso de trabalho e formação,
acreditamos que aquele que diz ser um profissional docente esteja em posição delicada e
precise criar algo novo em seu fazer.
Retornemos à pergunta da garota no site de bolsas: “Consegui 474 na média e 620
na redação, dá pra Q?”. O mais engraçado foi a resposta de uma outra garota: “Tenta
administração, biblioteconomia ou alguma licenciatura... infelizmente é uma [média]
baixa, mas não desanime, muita gente é desclassificada na hora da inscrição [...] ou
alguma licenciatura”.
Aludo a Pereira (2019, p. 339) que, ao analisar a questão: “Será mesmo que o
magistério atual é formado pela ‘seleção dos péssimos’?”, observa que:

Não é de se estranhar que vários alunos menos brilhantes, ou seja, que
atravessaram sua escolarização com sérios problemas pedagógicos e de
aprendizagem, tendam a buscar cursos de licenciatura com menos
exigências para o ingresso no ensino superior. O próprio Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) – fomentado por governos ditos populares (e
ainda mantido pelos governos subsequentes), que vem tentando dar
acesso mais democrático às universidades públicas brasileiras, pode ter
colaborado para candidatos menos identificados com a profissão
docente ingressarem em cursos de formação de professores. Isso pelo
simples e desastroso fato de ser essa a única chance de acesso desses
candidatos ao ensino público superior de qualidade; ensino
historicamente seletivo e excludente (PEREIRA, 2019, p. 339).

Outra questão relevante quanto à opção profissional é perpassada pela lógica
adotada historicamente pelo Brasil no desenvolvimento do seu sistema de ensino
superior:

De um lado, o sistema europeu, notadamente o francês, historicamente
dotado de segundo grau de alta qualidade, ofereceu a matriz
justificadora de um ensino universitário de natureza profissionalizante.
De outro, ainda que sem o mesmo peso de influência histórica sobre os
primórdios da educação superior no Brasil, o modelo americano,
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consciente da parca qualidade de seu ensino médio, indicava a
pertinência de um ensino universitário mais genérico, deixando a
profissionalização para o nível pós-graduado. O Brasil soube escolher
o pior dos dois mundos possíveis. Dotado de ensino médio bastante
frágil, optou pelo modelo de profissionalização precoce, que deixou
indelével rastro na sociedade brasileira durante o século XX. Meninos
e meninas, de 17 anos, às vezes menos, precisam decidir se serão
médicos, advogados, professores, economistas, cientistas, filósofos ou
poetas, opção que lhes assombrará todo o percurso de estudos
universitários. O brasileiro que vai à universidade precisa ter certeza
sobre seu futuro profissional, sua escolha de campo de saber ao qual
dedicará maiores esforços, quando ainda nem finalizou adequadamente
sua preparação para entender o mundo das distintas ciências, dos
variados saberes. O candidato à educação superior precisa saber que
profissão terá, antes mesmo de claramente entender a complexidade do
mundo do conhecimento. É candidato à profissão antes de ser candidato
ao saber (BRASIL, 2004).

Constatar que os candidatos à educação superior escolherem uma profissão sem
ainda entender a complexidade do mundo do conhecimento ou mediante suas notas no
ENEM geram impactos nas instituições de ensino superior, fato que nos convida a
retomar a pesquisa de Coulon (2008), na França, que em muito tem impulsionado
adaptações, ajustes e reformulações nas IES, desde o movimento de tentativa de
“democratização” da educação em nível superior (estudantes de camadas populares na
universidade pública). Coulon é colaborador do Observatório da Vida Estudantil (OVE)
– UFBA/UFRB, que aponta que os estudantes de camadas populares nas universidades
brasileiras enfrentam problemas semelhantes aos enfrentados pelos estudantes franceses.
E preciso refletir acerca do ato do professor, que pode interrogar esses estudantes
para, talvez, promover alguma elaboração na qual a escolha profissional deixe de ser ao
acaso ver no que vai dar e passe a pelo menos ser racionalizada e o estudante decida
seguir determinada carreira, não fazendo mais o curso apenas por uma tentativa de
sobrevivência, visto que:
O conhecimento se constitui em referência ao objeto, enquanto o saber
se constitui em referência ao sujeito. A maior arte do educador consiste
precisamente em transmitir ambos de modo que seja possível articulálos. Articulá-los quer dizer saber com que lógica funciona cada um
desses domínios, conhecer seus pontos de oposição e seus pontos de
contato [...] o saber é governado pela lógica do simbólico. O
conhecimento é governado pela lógica do real (JERUSALINSKY,
2019, p. 28).
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Compete ao professor criar novos meios e, em muitos casos, acolher aos
estudantes no ensino superior, de outras formas. Não se trata hoje iminentemente de
apresentar, discutir ou refletir sobre teorias e práticas, trata-se em alguns casos de ensinar
a pensar.

2.4

ESCUTA PSICANALÍTICA NA UNIVERSIDADE
A deterioração dos vínculos sociais que ora presenciamos41 nos faz pensar que

quando a capacidade de manutenção dos laços sociais entra em risco, quando não há mais
giro discursivo, a psicanálise é convocada.
Falamos de um movimento de abrangência internacional que nos convoca a
repensar a pergunta feita por Roudinesco (2000): “Por que a psicanálise?”. Momento no
qual a editora (na orelha do livro) compreende que a autora visava responder:
Por que consagrar tanto tempo ao tratamento pela fala, quando os remédios ao
agirem diretamente sobre os sintomas das doenças mentais e nervosas, dão resultados
mais imediatos? Os teóricos do cérebro-máquina não reduziram a cinzas as “quiméricas”
construções freudianas? A psicanálise, nessas condições, teria um futuro?
Sobre tais questões, ela assevera:

Longe de contestar a utilidade dessas substâncias e de desprezar o
conforto que elas trazem, pretendi mostrar que elas não podem curar o
homem de seus sofrimentos psíquicos sejam esses normais ou
patológicos. A morte, as paixões, a sexualidade, a loucura, o
inconsciente e a relação com o outro moldam a subjetividade de cada
um, e nenhuma ciência digna desse nome jamais conseguirá pôr termo
a isso, felizmente. A psicanálise atesta um avanço da civilização sobre
a barbárie. Ela restaura a ideia de que o home é livre e que seu destino
não se restringe a seu ser biológico. Por isso, no futuro, ela deverá
conservar integralmente o seu lugar, ao lado das outras ciências, para
lutar contra as pretensões obscurantistas que almejam reduzir o
pensamento a um neurônio ou confundir o desejo com uma secreção
química (ROUDINESCO, 2000, p. 09).

São nas universidades, nos templos do conhecimento, que a psicanálise tem
encontrado terreno fértil para resistir. O campo no qual a presente pesquisa se insere narra
sobre isso.

41 Manifestações “antifascistas”; frases como “vidas negras importam” e/ou “toda vida importa”; bem
como posicionamentos de intelectuais de diversos países em prol da vida e da consciência ecológica
povoam de humanidade as redes sociais nesse momento.
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Feita a devida defesa em prol da fala, retornemos à questão da intervenção de
orientação psicanalítica no que tange à docência.
As dificuldades da atividade docente estão postas na realidade e,
independentemente de quais sejam, nossa proposta não versa sobre reafirmá-las ou
descrevê-las, mas buscar pensar sobre o que podemos fazer com isso. O que cada docente
pode fazer com isso?
Quinet (2009, p. 16), em visita à obra lacaniana, nos faz perceber que a demanda
de análise decorre da oferta de escuta por parte do analista, correlata à elaboração de um
sintoma analítico e que a “analisabilidade é função do sintoma e não do sujeito”.
Busca-se a transformação do sintoma, o qual o sujeito se queixa em um sintoma
analítico, dito de outra forma, a queixa levada ao analista pelo paciente na condição de
resposta: “Eu sofro disso!” e que precisa adquirir o estatuto de uma questão para o sujeito
“Por que sofro disso?”, instigando-o a decifrá-la.
Essa transformação do sintoma que surge como significado em uma questão a ser
respondida (significante) se constrói quando o analista introduz a questão do desejo,
implicando o sujeito em sua formação sintomática. A esse processo, Lacan denominou
Che vuoi? ou Que queres?
Esse engajamento do sujeito naquilo do que ele se queixa é correlato ao que
chamamos em psicanálise de implicação subjetiva. Criar espaços que a possibilitam tem
sido um dos objetivos das pesquisas no campo da Psicanálise e Educação.
Após criteriosa revisão do que em psicanálise é chamado de “declínio do Nomedo-Pai”, Fagundes e Almeida (2016) discorrem em texto intitulado: A nova ordem
simbólica e suas repercussões na função docente no ensino superior, sobre como temos
atualmente:

[...] uma cultura moldada pela parceria entre ciência e capitalismo, que
promove a assunção do objeto e a predominância do gozo sobre o
desejo. Entretanto, sabe-se que é a partir do desejo que os laços sociais
são estabelecidos, que o saber é suposto, que o Outro ganha corpo
(FAGUNDES; ALMEIDA, 2016, p. 70).

As autoras retomam seus próprios percursos como pesquisadoras para apontar
“[...] o gozo existente no contexto educativo como sendo aquilo que surge do lado do
sofrimento, do mal-estar [...]”, bem como apontar que “[...] o desejo (de saber) como o ‘o
único meio de barrar o gozo e percorrer o caminho enigmático no qual (o professor)
escreverá sua história pessoal e profissional’” (FAGUNDES; ALMEIDA, 2016, p. 74).
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As autoras observam a tendência à horizontalização das relações, nas instituições
educacionais, como consequência do “declínio do Nome-do-Pai”, que enquanto
significante fundamental organizava e delimitava o gozo. Falam de declínio da autoridade
docente, pontuando que essa tal autoridade foi mantida por muito tempo, pelo ideal de
saber e pelas ameaças de punições diversas.
É na aposta de que o desejo de saber seja o operador de transformações necessárias
ao campo educacional que temos aprofundado nossas pesquisas e intervenções. No passo
dedicado à metodologia discuto as perspectivas da pesquisa em psicanálise e educação,
bem como seu potencial interventivo.
As instituições de ensino superior precisam se reinventar? Sim!
Mas que a mudança comece do docente e não ocorra de forma verticalizada e
descontextualizada por decretos ou similares.
O perfil dos estudantes mudou? Sim!
Mas não podemos esquecer de pontos levantados por Maggie e Fry (2004) e
citados por Nery, Sousa Santos, Santos e Sampaio (2011, p. 106):

Por anos as administrações federais, estaduais e municipais sucatearam
as escolas com propostas acadêmicas que iam desde processos de
aprovação automática até medidas inócuas para minimizar as distorções
série/idade. Com o tempo, após sucessivos ataques, é compreensível
que a escola pública tenha perdido parte significativa de sua qualidade,
mas isso não significa que a universidade deva ser omissa e negar
acesso aos estudantes.

Urge reconhecer os estudantes como sujeitos, escutar as queixas dos docentes e
rever processos formativos. É imperativo analisar os impasses gerados nas formas de laço
social e, em especial no campo educativo, frente ao observado por Sousa Santos (2020)
de que nos últimos quarenta anos vivemos em quarentena. Segundo o autor, vivemos uma
crise permanente que legitima a escandalosa concentração de riquezas e um boicote aos
métodos de evitação de uma iminente catástrofe ecológica.
São quarenta anos de ataques aos direitos dos trabalhadores em todo o mundo. O
capitalismo sujeitou a saúde, a educação e a segurança, em absoluta prioridade ao
princípio do Mercado, em detrimento do Estado e da Comunidade. Quarenta anos de
quarentena política, cultural e ideológica. Precisamos nos implicar com a mudança em
curso.
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Fica então a questão que move os pesquisadores do campo psicanálise e educação:
Haveria espaço na formação docente, quer inicial ou continuada, para que a escuta
psicanalítica pudesse operar intervenções que auxiliassem nos processos de mudanças
sociais desejadas, sem que a psicanálise institucionalize seu discurso?

2.5

A PANDEMIA DESVELA A SEGREGAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Uma questão nos convoca no momento42 é refletir acerca de que as medidas de

isolamento impostas pela pandemia forçaram as atividades educacionais a operar no que
se convencionou chamar de modalidade de ensino remoto, para diferenciar da Educação
a Distância (EAD). Isso por se entender que a EAD requer que todos envolvidos estejam
previamente aptos ao uso das tecnologias na mediação do processo de ensino e
aprendizagem. Diante desse cenário, uma questão se impõe: É possível falar de
democratização na educação frente à realidade desvelada pela pandemia?
Não estamos em condições de tecer conclusões no que tange à crise sanitária que
nos assola nos últimos dois anos, estamos ainda em momento de vê-la e compreendê-la.
Estamos vivenciando a pura experiência, mesmo com as vacinas e o retorno progressivo
das atividades presenciais. É impossível fechar esse ciclo pandêmico, visto que ainda
adoecem muitos e, não sabemos de possíveis sequelas orgânicas a médio e longo prazo.
A adaptação do mercado de trabalho às modalidades remotas e híbridas ainda gerarão
grandes mudanças na dinâmica social. Mas no que se refere à democratização na
educação, a pandemia desvela números assustadores.
Silva Filho (2020), professor da Universidade Federal da Bahia, ressalta que,
segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino
Superior, 70% dos alunos das universidades federais no Brasil são de famílias com renda
de até 1,5 salário mínimo per capita. Dentro desse número, 27% são de famílias que têm
até meio salário mínimo de renda, logo, não é possível pensar que parte significativa dos
alunos tiveram infraestrutura tecnológica para acompanhar as atividades.
Ainda segundo o professor, o Estado teria que prover as condições necessárias. A
EAD, pela legislação, não é exclusivamente sem interação, a presencialidade não é
descartável. Não são todos os níveis da educação que são passíveis de serem adequados
à educação a distância. No Brasil, temos sete milhões de estudantes na Educação Superior
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A base do texto foi escrita durante o isolamento social proveniente da pandemia.
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dentre os quais 80% já está em faculdades particulares, mas no Brasil, temos quarenta e
sete milhões de estudantes na Educação Básica e 80% desses estudantes estão no setor
público.
Freitas (2020) afirma que a concepção de educação embutida na Educação a
Distância não serve. Lembra que só o educador pode personalizar a educação. Ele ressalta
a importância de se pensar como a tecnologia pode ser incorporada a um novo projeto
educacional que vise ir além da aquisição de informações e de treino para passar em testes
e ratifica o caráter irrevogável das relações interpessoais no processo de aprendizagem e
de introdução da juventude na vida, não em uma “bolha virtual”.
O professor Freitas (2020) também questiona se as aproximações do que tem sido
feito (ensino remoto) pelas instituições educacionais com a EAD não seria uma
propaganda oportunista dessa forma de ensino. O autor inclusive entende ser necessária,
nesse período, a suspensão de todos os questionáveis sistemas que avaliam a educação,
seja em âmbito municipal, estadual ou federal, sugerindo a aplicação na área de saúde
para o combate a pandemia do coronavírus das verbas públicas gastas com as terceirizadas
que fazem essas avaliações.
Cruz (2020) demonstra indignação frente ao fato de apenas 9% dos alunos que
concluem o ensino médio tem o conhecimento adequado em matemática, sendo que os
25% mais pobres tem uma taxa de 3%, e os 25% mais ricos de 64%, ou seja, 61 pontos
percentuais separando o mais pobre do mais rico. Por entender ser preciso que paremos
de aceitar essa diferença, Cruz (2020) acredita que essa indignação deveria existir nos
setores públicos e em todos os setores da população brasileira.
Temos buscado acolher os afetos que nos atravessam com a atual situação para
tentar fazer algo diante do quadro descrito. Temos também, de modo recorrente, escutado
uma frase carregada de esperança sobre o amanhã: “quando as coisas voltarem ao
normal”. Não sabemos se as coisas vão voltar ao normal43.
Uma crise de escala mundial tende a deixar marcas e alterar objetiva e
subjetivamente todas as relações. Na impossibilidade de simbolizar o que está por vir,
ficamos na expectativa de que aprendamos algo com tudo isso. Nossos tempos são
marcados por um egocentrismo exacerbado e desmedido. Logo, espero que a sociedade
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Sobre as coisas não voltarem ao normal sugiro leitura do de texto de Aisha S. Ahmad. Disponível em :
https://medium.com/@rntpincelli/quarentena-porque-vc-deveria-ignorar-toda-a-pressao-para-serprodutivo-agora-3f4f0b8378ae Acesso em: 27. Abr. 2022.
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possa baixar as armas contra o diverso, acompanhado do resgate de nossa humanidade e
o respeito à alteridade, pois
vivemos um momento tão dramático e tão duro de nossas vidas [...]
estamos a viver uma crise sem precedentes na história, não há nada
comparável com isso [...] estamos todos a aprender, não sabemos como
lidar com essa crise, não sabemos exatamente o que fazer, não sabemos
como nos comportar, e a primeira coisa que temos que fazer é
reconhecer com humildade esse nosso não saber, essa nossa dúvida, no
entanto, e esse é o paradoxo dos tempos que estamos a viver, apensar
de não sabermos [...] temos que agir [...] nesse momento não podemos
deixar de agir com as duas referências que são as duas maiores da
educação: a defesa da educação como bem público, como bem comum;
e a educação capaz de lutar contra as desigualdades [...] (NÓVOA,
2020, 9:42-12:5’).

Estamos na fase do que fazemos, tentamos fazer, ensaiamos fazer algo, sempre no
campo do que é possível fazer. Já nos adaptamos? Não sei!
Porém, não estamos fechados a participar das discussões e construções das novas
formas de laço social, que foram impostas aos processos educativos. O processo vacinal
que nos ofertou imunidade em massa ao microscópico organismo, agora também nos
convida a pensar e a ressignificar nossas relações. Não vamos aplicar soluções prémoldadas que nos apresentam, vamos juntos construir o novo desejante.
[...] a situação é outra, não tem nada que ver com uma sala de aula,
porque a linguagem é diferente, porque o tempo é diferente, porque o
escopo é diferente, e porque nós estamos diferentes nessa situação.
Primeira regra: aceitar e acolher essa diferença, começar a trabalhar a
partir dela, e não a partir de um estado que supostamente alguém já
resolveu [...] (DUNKER, 2020c, 0:04:22-0:04:46’).

O trabalho deveria ser um dos meios de justificação da nossa existência, assim
como no caso da professora da educação infantil anteriormente citada. No entanto, muitas
das atuais “escolhas” por cursos universitários ocorrem por força da necessidade, por falta
de opções, ou por promessas de satisfação apartadas do desejo. Tal realidade institui um
complexo cenário para o professor universitário.
Muito se discute sobre o que seria uma educação de qualidade. Aparentemente, a
qualidade na educação não nos parece ser mensurável por nenhum instrumento objetivo
(acumular informações ≠ aprender). Para “mensurar” uma educação de qualidade seria
preciso termos uma régua, um termômetro que aferisse o quanto de desejo dos sujeitos
envolvidos estão em jogo em cada ato educativo e o quanto cada ato transformou a vida
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de cada um que dele participou, mesmo que o efeito do ato tenha ocorrido (feito sentido)
muito depois da “aula”.
Nas mais diversas estratégias que forem utilizadas no momento, somente aquelas
nas quais os sujeitos envolvidos estiverem desejosos de participar, tendem a apresentar
algum resultado interessante. Ocorre que fazer desejar é um processo delicado e, com
cada um lidando de forma particular com a situação que ocorre, não é prudente partir da
premissa de que o outro consiga desejar.
Como pontuou Ribeiro (2020):

estamos passando por um período em que a maior preocupação das
pessoas é com a sobrevivência e subsistência, não havendo a
tranquilidade necessária, seja entre professores ou alunos para o
desenvolvimento adequado das atividades acadêmicas regulares
(RIBEIRO, 2020, np).

Como pontuado por Cruz (2020), a cobrança não é sobre o que fazemos agora,
mas sobre o que vamos fazer depois que as medidas de isolamento forem suspensas. É
sobre isso que nós, pessoas, professores, estudantes, gestores e pesquisadores precisamos
pensar.
E sobre essa história de voltar ao normal, anseio que, em consonância a Krenak
(2020, p. 09): “tomara que não voltemos à normalidade [...]”, haja vista que retornar à
normalidade seria o mesmo que compactuar com a manutenção da violência como valor
social comum.
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3

PROFESSOR-SINTOMA: BRECHAS QUE ESCAPAM NO INESPERADO

DA SALA DE AULA

Uma teoria que, na medida do possível,
limpou o terreno dos erros, com isso esgotou
sua razão de ser e não pode ter a pretensão de
subsistir enquanto separada da prática. [...]
uma investigação, assim como toda obra de
poesia e de pensamento, não pode ser
concluída, mas só abandonada (e,
eventualmente continuada por outros).
Giorgio Agamben

A nomeação professor-sintoma é uma expressão cujo exercício epistêmico de
construção teórica e empírica pode ser visitado em Pereira (2011; 2013; 2016). Surge a
partir das leituras de Lacan, no seminário 23, e difere radicalmente da expressão “o
sintoma do professor”, bastante referenciada nos objetos de pesquisa em psicanálise e
educação.
Enquanto a construção teórica “sintoma do professor” tem caráter generalizante e
parece apontar para o disfuncional, ou seja, afecção, mal-estar, adoecimento,
padecimento etc., a construção “professor-sintoma” abre caminhos de subjetivação,
quando singulariza a experiência docente. Refere-se ao manejo desse professor, uma
forma de fazer laço social, na qual alguns professores deixam emergir o desejo que se
revela em ato (o que pressupõe o reconhecimento e atualização de sua falta), furando
discursos em um ato educativo iminentemente inventivo.
Isto posto, é possível que os giros discursivos deste professor apontem para escuta
de que o ato de ensinar e aprender enlaça o afeto e a cognição e, por ser marcado pela
barra, há falhas nas relações, furos no saber. O professor consente que em alguns
momentos o contexto educativo estará em descompasso, fruto do inconsciente constituído
na trama da linguagem, que emerge entre o dito e o dizer.
Portanto, o discurso desse professor em sala de aula, possivelmente desenhe os
diferentes modos de laço social e opere a partir de um saber que se instaura no vazio que
ele mesmo deixa nas brechas do seu ensino. Essa escuta o faz exercitar uma maneira
criativa de lidar com o inesperado no cotidiano da sala de aula.
Pereira (2016, p. 189) optou por “[...] manter a grafia simples de sintoma (sem h)
acreditando que o conceito em psicanálise pode bem admitir o fértil avanço retórico que
propõe Lacan”, e convida-nos a ler o termo sintoma “[...] nos vários sentidos que lhe
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foram atribuídos: desde a manifestação do inconsciente até o de quarto elo estrutural da
topologia do RSI” (Real – Simbólico – Imaginário. Topologia do nó borromeu utilizada
por Lacan a partir do seminário 19).
Tendo a seguir o autor na grafia sintoma (sem o h) por me parecer didático,
resguardar essa grafia para o sinthome na condição de prótese dos elos da topologia,
quando observada na psicose, embora o sinthome não se restrinja a esse campo. Todos
nós, independente de demarcações estruturais, utilizamos bengalas subjetivas frente ao
desamparo da condição de viventes e falantes.
O próprio conceito de sintoma na psicanálise lacaniana alcança o sentido de
invenção, momento no qual, as condições de formação de um sintoma nos interessam
mais que seus modos de representação. O conceito de sintoma na psicanálise desvinculase da noção de doença, como assevera Dunker (2020a, p. 207):

[...] trata-se de sinthome (como proposto por Lacan no seminário 23),
trata-se de um trabalho se singularização do sintoma que não cedeu às
mais diversas formas de um a mais de gozar ofertadas pela cultura. No
entanto sigo com a grafia sintoma, por entender que o campo das
neuroses, seja possivelmente “o mais adequado para falar da noção
psicanalítica de sintoma (DUNKER, 2020a, p. 207).

O percurso do conceito de sintoma na psicanálise já foi amplamente revisado.
Miller (1987), Ocariz (2003) e Conde (2008) ofertaram os caminhos de leitura dos
originais que conduziram ao trabalho de Maia, Medeiro e Fontes (2012), que juntamente
a Quinet (2000), Pereira, Paulino e Franco (2011) e, especialmente, Dunker (2020a)
compõem o material visitado para retomada dos clássicos.
Maia, Medeiro e Fontes (2012, p. 44) observam que:

[...] ao longo da obra de Freud, o sintoma aparece como: expressão de
um conflito psíquico; mensagem do inconsciente e satisfação pulsional.
Já Lacan, lendo Freud, apresenta o sintoma como mensagem; gozo e
invenção.

Quinet (2000), observa as seguintes mudanças de perspectiva a respeito do
sintoma: da abordagem do sintoma-verdade à variedade do sintoma, do sintoma metáfora
ao real do gozo do sintoma, do sintoma parasita ao sintoma como quarto nó, até a
consideração do sintoma como o modo como cada um goza de seu inconsciente.
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Pereira, Paulino e Franco (2011, p. 120) concluem que “[...] o sintoma é para o
sujeito, ao mesmo tempo, aquilo que não anda bem, já que lhe causa sofrimento, mas
também aquilo que lhe cabe bem, já que ele passa a gozar com seu sintoma”.
Já Dunker (2020a), para tratar da “produção, sustentação e fracasso de sintomas”,
retoma as três perspectivas freudianas sobre o sintoma: atos prejudiciais sem controle
consciente que envolvem desprazer, sofrimento e queixa; algo que exige um contínuo
gasto anímico e formação de compromisso; e o sintoma quando defino pelas suas
condições de produção independente de suas mais variadas formas de apresentação. A
intenção aqui é pinçar aspectos conceituais do percurso histórico do conceito, com vistas
a situar a nomeação “professor-sintoma” que ocupa a posição de objeto deste estudo.
Em uma tentativa de aproximação da complexidade do conceito, passemos à
leitura de: O sentido dos sintomas (FREUD, 1917a/2014) e Os caminhos da formação de
sintomas (FREUD, 1917b/2014), presentes ainda nas conferências introdutórias sobre
psicanálise; e os avanços lacanianos presentes nos contemporâneos acima indicados.
Retomadas essas leituras, a ideia foi revisitar as pesquisas nos trabalhos de Pereira
(2011; 2013; 2016), não apenas para deitar um olhar sobranceiro, mas um olhar que
pudesse fazer a travessia e tentasse apreender o sentido de seu uso na construção
professor-sintoma, na proposta de que esse professor, pela própria natureza do seu saberfazer (mesmo que não sabido), encontrasse um modo de sustentar uma espécie de pacto
com os estudantes. Momento no qual, o significante sustentar me parece muito oportuno,
pois, a docência elevada à condição de sintoma, parece-me ser aquela na qual o professor,
ou melhor, o “sintoma de ensinar” resiste, enfrenta, insiste, aguenta.
Em uma sociedade como a nossa, na qual nossos sintomas fracassam frente à
política do gozo, o professor-sintoma é iminentemente incitado a resistir e a criar. Um
sintoma que se sustenta no laço com o outro em resistência ao empuxo à individualidade
que faz marca na inflação imaginária da sociedade atual.
Cada professor-sintoma pode ser lido como um sintoma individual, se pensarmos
que para Dunker (2020a, p.211), o sintoma individual une-se às experiências históricas
mais singulares e que “[...] representa mais diretamente uma solução para a contradição
entre as exigências universais e as contingências particulares da subjetivação”.

O sintoma constitui, então, a invenção privilegiada e absolutamente
singular que o sujeito produz, ali onde se depara com a hiância, com a
fenda causada pelo significante. Frente ao traumatismo da não-relação
sexual, da não completude entre o Um e o Outro, o sintoma pode ser
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pensado como suplência que o sujeito coloca nesse vazio (DIAS, 2018.
p. 192).

Essa perspectiva do sintoma como suplência colocada no vazio, destacada por
Dias (2018), poderá ser também observada em uma espécie de pacto que o professorsintoma faz com alguns estudantes, já que na impossibilidade de atender ao pedido do
educando de que lhe ensine tudo, o professor lhe solicita que tolere sua incapacidade de
tudo abranger, tudo ensinar44. Parece ser, nesse resto real, que crer no ato educativo coloca
em jogo, tanto o desejo do professor, como o do estudante.

3.1

FREUD 1917 – O SENTIDO DOS SINTOMAS
Para a psicanálise “o sintoma possui um sentido e guarda relação com as vivências

do enfermo” (FREUD, 1917a/2014, p. 343). Freud registra que tal descoberta remete a
Breuer e Janet, embora considere de pouca relevância definir quem fez a descoberta,
tendo em vista que “[...] toda descoberta é feita mais de uma vez, e que nenhuma é feita
de uma vez só” (FREUD, 1917a/2014, p. 343).
Freud (1917a/2014, p.344) registra uma das marcas de seu ensino: tornar as
descobertas da psicanálise mais compreensíveis através de exemplos. É demarcando as
distinções entre a estridente neurose histeria e as experiências de caráter privado e
sintomas no âmbito do psíquico na neurose obsessiva, que ele busca os sentidos dos
sintomas. Descrevendo o modo de funcionamento da neurose obsessiva, Freud nota que:

nas formas e nos casos individuais da neurose obsessiva, as ideias
doentias, os impulsos e as ações não se misturam na mesma proporção;
a regra é, isto sim, que um ou outro desses fatores domine o quadro,
dando à enfermidade o seu nome, mas o denominador comum de todas
essas formas é inconfundível (FREUD, 1917a/2014, p. 346).

É em torno desse denominador comum que insiste em se fazer representar que
algo pode ser elaborado e não apenas nomeado.
Freud (1917a/2014, p. 347-348) já chamava de “capítulo pobre” para a psiquiatria,
a identificação de quais atitudes terapêuticas poderiam ser ofertadas para a neurose
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Proposição de Alfredo Jerusalinsky na segunda qualificação.
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obsessiva e constatava que: “[...] a psiquiatria dá nomes às diversas obsessões, e nada
mais diz a seu respeito”45.
Freud (1917a/2014, p. 348) inicia então um combate à tentativa de caracterização
patológica e evidentemente generalista dos estudos sobre os sintomas, tendo em vista que
sintomas assim “aparecem também em pessoas notáveis, dotadas de capacidade de
desempenho elevada e significativa para o público em geral”.
Em O sentido dos sintomas, Freud (1917a) oferta dois exemplos de análise de um
sintoma obsessivo. O primeiro deles parece ser um caso clássico ao qual se recorre com
frequência.
Quinet (2000, p. 133), retoma o caso para tratar das “vertentes do sintoma”;
Dunker, Paulon e Milán-Ramos (2016, p. 52) utilizam o caso para exemplificar uma das
perspectivas históricas das análises de discursos; Dunker (2020a, p. 217) utiliza o caso
para desenvolver o tema: “sintomas transitórios, típicos e individuais”.
Passemos ao caso:

Uma senhora de quase trinta anos de idade, que sofria de severa
manifestação obsessiva, [...] – realizava, entre outras, a seguinte e
curiosa ação obsessiva, muitas vezes ao dia. Ela ia de seu quarto ao
quarto vizinho, postava-se ali em local determinado, junto da mesa que
se erguia no centro do cômodo, tocava a sineta para chamar a criada,
confiava-lhe uma tarefa qualquer, ou mesmo a dispensava sem nada
solicitar, e voltava, por fim, a seu quarto. Não se tratava de um sintoma
patológico grave, é verdade, mas por certo suficiente para atiçar a
curiosidade. A explicação foi encontrada da maneira mais irreparável e
irrepreensível, sem nenhuma contribuição por parte do médico. De
resto, nem sei como poderia ter chegado a uma suposição qualquer
sobre o sentido daquela ação obsessiva ou a uma indicação de como
interpretá-la. Toda vez que perguntava à enferma: “Por que a senhora
faz isso?”, ela me respondia: “Não sei”. Um dia, porém, depois de eu
ter conseguido resolver uma grande questão de princípios com que ela
lutava, a resposta lhe veio de súbito, e ela me relatou o que havia de
pertinente àquela ação obsessiva. Mas de dez anos antes, havia se
casado com um homem muito mais velho, o qual, na noite de núpcias,
se revelara impotente. Naquela noite, ele caminhara inúmeras vezes do
seu quarto ao dela, a fim de repetir a tentativa, mas sempre sem sucesso.
Pela manhã, ele dissera irritado: “Vou sentir vergonha da criada,
quando ela vier arrumar a cama”. Em seguida, apanhou um frasco de
tinta vermelha, que por acaso se encontrava no quarto, e verteu seu
conteúdo no lençol, mas não em um ponto em que seria de se esperar
encontrar semelhante mancha. De início, não entendo o que aquela
45

Esse movimento de mera nomeação e o abandono da discussão etiológica das psicopatologias pode ser
observado em Dunker (2015) ao registrar que em 1952, em sua primeira edição, o DSM continha 182
transtornos classificados, já na quarta edição do manual em 1994, o número de transtornos subiu para 297,
ou seja, em 32 anos foram listados 115 novos transtornos. Um aumento massivo de 63% de novas categorias
diagnósticadas.
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lembrança podia ter a ver com a ação obsessiva em questão, porque só
identifiquei coincidências nas idas e vindas de um quarto a outro e na
presença da criada. Então a paciente me conduziu até a mesa do quarto
ao lado e me fez ver uma grande mancha na toalha que revertia o tampo.
Explicou-me também que se posicionava em relação à mesa de tal
maneira que a criada, uma vez convocada, não tivesse como não ver a
tal mancha. Agora a relação íntima entre a cena posterior à noite de
núpcias e a presente ação obsessiva não deixava dúvidas, mas restavam
outras coisas a serem compreendidas (FREUD 1917a/2014, p.349-350).

Nas considerações sobre o caso, Freud (1917a/2014) pergunta aos presentes na
conferência: “Os senhores não ficaram surpresos pela forma como o discreto ato
obsessivo nos conduziu até a intimidade da paciente?” (FREUD, 1917a/2014, p.352).
Esse é o ponto de distinção do trabalho e da pesquisa em psicanálise que parte das mais
diversas manifestações do inconsciente, por mais discretas que sejam.
Em uma análise do caso Quinet (2000) oferta que, no ato sintomático a paciente
repete a cena da noite de núpcias identificada com o marido e que, ao fazer a empregada
ver a mancha na toalha da mesa, isso remeteria a mancha falsa feita pelo marido. Tal ato,
teria como função corrigir a cena original que propunha “[...] ter havido relação sexual lá
onde não ocorreu” (QUINET, 2000, p.133-134).
O autor propõe que há pelo menos duas maneiras de apreender o sentido do
sintoma: 1. O sentido de S1 (a noite de núpcias) é apreendido a partir de S2 (o ato
sintomático), verificando a conexão entra as cenas; e 2. Em termos libidinais o sentido do
sintoma aponta para aquilo que não pode ser escrito. Por mais que seja possível atribuir
sentido ao sintoma, qualquer sentido se demonstra furado. Essa segunda maneira de
apreensão do real do sintoma se observa pela impossibilidade de demarcar um sentido
final.
O próprio Freud (1917a/2014, p. 351) observou que no ato sintomático a paciente:
corrige a mentira da existência da relação sexual, no entanto, mantem a mancha, negando
a impotência do marido, representando esse desejo e fazendo o marido superar a
desventura passada; e que o mais profundo segredo de sua doença parecia consistir em,
através desta doença, proteger “o marido da maledicência”, assim como justificar o fato
de morar separada dele proporcionando-se “uma confortável vida solitária”. E isso foi, o
entendimento possível a alcançar.
No segundo caso narrado, uma paciente apresentava um complexo ritual para
dormir que incluía: eliminar fontes de ruído, exigência de que a porta que separava seu
quarto do quarto dos pais não fosse fechada, o travesseiro maior não podia tocar na
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cabeceira da cama, o travesseiro menor precisava estar em uma posição específica etc.
Após expor as interpretações ofertadas para cada um desses comportamentos, Freud
(1917a/2014, p. 359) observa que o cerimonial sedimenta diversas fantasias que “[...] em
algum lugar tem seu ponto nodal” e que, os sintomas reproduziam “[...] os desejos sexuais
ora positiva, ora negativamente, servindo em parte como representação, em parte como
defesa contra eles”. Freud chega à conclusão do caráter sexual dos sintomas que datavam
das ligações da paciente com sua figura paterna desde a mais tenra idade.
Freud (1917a/2014) passa a observar a existência de: sintomas individuais (quanto
mais individualizada a construção do sintoma, maior a probabilidade de estabelecer
relação entre o sintoma e vivências da pessoa, como no caso da senhora que reeditava a
cena traumática de sua noite de núpcias) e de sintomas típicos, encontrados com
frequência e normalmente associados a determinadas enfermidades; assim como o
cerimonial para dormir do segundo caso relatado (embora na análise tenha sido possível
identificar traços individuais que permitiram a interpretação “histórica”).
Fica então a seguinte reflexão: “[...] se os sintomas individuais dependem tão
claramente das vivências do doente, resta a possibilidade de que os sintomas típicos
remontem a vivências específicas, típicas em si mesmas e comuns a todos” (FREUD,
1917a/2014, p. 363).
É preciso pontuar que hoje temos clareza que não são os sintomas que dizem da
estrutura, mas a posição subjetiva frente à castração, logo, embora alguns sintomas sejam
“típicos” de determinada estrutura, não são exclusivos desta. No ponto em que
culminarem as análises dos dados, será possível ao leitor não leigo identificar esses sinais
estruturais que diferem nas professoras com as quais pesquisei, todavia, essa distinção
não nos interesse tanto aqui.
Passemos a outro texto de Freud do mesmo ano.

3.2

FREUD 1917 – OS CAMINHOS DA FORMAÇÃO DE SINTOMAS

Em Os caminhos da formação de sintomas, Freud (1917b/2014, p. 475) registra
que: “[...] para o leigo, os sintomas constituem a essência de uma enfermidade, e a cura
é, para ele, a eliminação dos sintomas”, e parte dessa perspectiva para supor (naquele
momento, junto aos que assistiam sua conferência), que decifrar os sintomas levaria à
compreensão da doença, mesmo sabendo que “[...] o que resta de palpável na doença é
apenas a capacidade de formar novos sintomas”.
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Freud (1917b/2014, p. 475-476) referia-se claro, aos sintomas psíquicos (ou
psicogênicos), muitas vezes prejudiciais ou inúteis, mas que demandam do paciente
grande gasto de energia, quer para produção, quer para combate. O resultado de tal
empreitada, a depender da quantidade de energia requerida pode ocasionar um “[...]
extraordinário empobrecimento da energia psíquica disponível”, ocasionando “[...]
paralisação do enfermo, no tocante às tarefas importantes de sua vida”. No entanto, do
ponto de vista teórico, tal elaboração origina a máxima de que “[...] todos nós somos
doentes, ou seja, neuróticos, pois as condições para formação de sintomas se verificam
também em pessoas normais”.
Para Freud (1917b/2014, p. 478) o sintoma é um “[...] derivado bastante
desfigurado da realização de desejo inconsciente libidinal, uma ambiguidade
engenhosamente escolhida, com dois significados mutualmente contraditórios”. A libido
barrada, com base no princípio do prazer, precisa encontrar meios possíveis (condensação
e deslocamento) de vazão, e dessa oposição surge o sintoma.
O autor observa que a libido precisa encontrar fixações através das quais ache
meios de romper as repressões e que, essas fixações situam-se nas práticas e vivências
infantis. Não só experiências da sexualidade infantil, mas também, puramente acidentais
as quais podem ser fonte de fixações da libido. Nas investigações dos sintomas
individuais, esse caráter histórico da formação dos sintomas se evidencia.
A título de exemplificação, recordo de uma paciente que em todas as
circunstâncias nas quais não aguentava mais determinada situação, fosse em sua vida
pessoal ou profissional, ela apresentava reações afetivas intensas. Por mais que as
situações fossem geradoras de sofrimento, ela não era capaz de concluí-las e verbalizar
ou agir no sentido de denunciar “não aguentar mais”. Ela permanecia, ficava, sofria, mas
permanecia. Na análise, uma cena de sua infância aparece, não enquanto memória, mas
narrada por sua mãe, que lhe dizia que o casamento de seus pais já não ia bem, no entanto,
pelos mais diversos motivos eles permaneciam juntos, só que, um dia, no carro, enquanto
os pais travavam mais uma calorosa e comum discussão, ela (a paciente então uma menina
de poucos anos) grita: “Não aguanto mais!”.
A mãe diz que foi depois daquele momento que ela entendeu que a situação já
estava afetando as crianças e resolve pela separação. Parece que para aquela criança recai
a fabulação e consequente sentimento de culpa de ter sido quem ocasionou a separação,
“[...] o que outrora trouxe satisfação ao indivíduo, hoje desperta-lhe resistência ou
aversão” (FREUD, 1917b/2014, p. 485). O fato em si tem forte ligação com os desejos
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intrínsecos ao Complexo de Édipo e, parece se prolongar por toda a vida da paciente, nas
mais diversas manifestações de “não conseguir terminar”, “separar” e “de ter que
aguentar”.
Freud (1917b/2014, p. 487-488) observa que nem sempre as “[...] vivências
infantis em que a libido se fixou e de que são constituídos os sintomas” se revelam
verdadeiras, podendo ser “indubitavelmente falsas, outras vezes absolutamente
verdadeiras e, outras ainda – ou na maioria das vezes – uma mescla de lembranças
verdadeiras e falsas” e adiciona que:

os sintomas são, portanto, ora representação de vivências ocorridas de
fato, às quais cabe atribuir influência na fixação da libido, ora
representação das fantasias do doente, naturalmente inadequadas para
um papel etiológico. É difícil orientar-se aí. Um primeiro ponto de
apoio nós encontramos talvez em uma descoberta semelhante, isto é, a
de que as lembranças infantis conscientes que as pessoas carregam
desde sempre e apresentam em toda análise podem, também elas, ter
sido falsificadas ou, no mínimo, constituir abundante mescla de
verdadeiro e falso (FREUD, 1917b/2014, p. 488).

O autor observa que verdadeiras ou falsas, reais ou fantásticas, essas vivências são
criadas pelo paciente e seus significados e importâncias para a constituição e sustentação
dos sintomas ocorrem, sejam dotadas de realidade material, sejam psíquicas, sendo essa
última decisiva no campo das neuroses.
Nesse ponto, Freud (1917b/2014) apresenta uma passagem, que considero
atemporal, para tentativas de compreensão do fenômeno humano, na qual já aparecem os
sinais da arte e da criação como possíveis retornos da fantasia para a realidade e os
posteriores avanços no conceito de sintoma. Observemos:

[...] o Eu humano é educado, por influência da necessidade exterior,
para lentamente apreciar a realidade e seguir o princípio da realidade, e
nisso tem que renunciar, temporária ou permanentemente, a vários
objetos e metas de seu anseio por prazer – não apenas do prazer sexual.
O ser humano, contudo, sempre teve dificuldade em renunciar ao
prazer; não consegue fazê-lo sem alguma espécie de compensação. Por
isso, reservou para si uma atividade psíquica na qual concede a todas as
fontes e vias abandonadas da obtenção de prazer uma nova vida, uma
forma de existência na qual se veem livres das demandas da realidade
e daquilo a que chamamos de “prova de realidade”. Todo anseio logo
alcança a forma de uma ideia de realização [de que foi realizado]; não
há dúvida de que deter-se na realização da fantasia traz consigo uma
satisfação, embora isso não turve o conhecimento de que não é a
realidade. Na atividade fantasiosa, portanto, o homem segue gozando
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da liberdade frente a toda pressão exterior, liberdade a que, na realidade,
renunciou há muito tempo (FREUD, 1917b/2014, p. 493-494).

Freud (1917b/2014, p. 496-497) segue a falar da importância da fantasia na
formação dos sintomas, e afirma que “[...] o recuo da libido à fantasia é um estágio
intermediário no caminho para a formação do sintoma” e que, uma análise meramente
qualitativa das condições de formação dos sintomas não basta, sendo necessária a
avaliação econômica, ou seja, “[...] qual montante de libido não empregada uma pessoa é
capaz de conservar em suspensão e de que fração de sua libido ela é capaz de desviar do
sexual para metas de sublimação” (FREUD, 1917b/2014, p. 496-497). Tais excertos
consideram o campo da histeria, tendo em vista que no campo da neurose obsessiva,
observa-se a manutenção da base desses procedimentos, embora muitas outras questões
entrem em jogo.
Freud (1917b/2014, p.498-499) também pontua que “[...] existe um caminho de
volta da fantasia para a realidade, e esse caminho é a arte”. Os artistas seriam então
pessoas com “[...] forte capacidade para a sublimação e alguma frouxidão nas repressões”.
Parece-me que não por acaso os professores que elevam a docência à condição de
sintoma, apresentam um saber fazer que comumente nomeio por arte e Marcelo Ricardo
Pereira (2021)46 observa que esses professores normalmente passaram por alguma
modalidade de psicoterapia, fato que é corroborado pela presente pesquisa.
Sendo assim, é preciso notar que para os não artistas o prazer obtido pela fantasia
é limitado, já o artista:

[...] é capaz de elaborar sonhos diurnos de forma a perderem o que é
muito pessoal e que desagrada os estranhos, tornando possível que
outros também os desfrutem. Sabe também atenuá-los a pondo de não
revelarem facilmente sua origem de fontes malvistas. Além disso, tem
o poder enigmático de conformar certo material até que este se torne
imagem fiel de sua fantasia, e sabe vincular tamanha obtenção de prazer
a essa representação de sua fantasia inconsciente que, ao menos
temporariamente, as repressões são sobrepujadas e canceladas por ela.
Sendo capaz de tudo isso, ele possibilita que os outros extraiam
novamente alívio e consolo de suas próprias fontes de prazer
inconsciente que se tornaram inacessíveis, obtendo sua gratidão e
admiração e assim chegando, através de sua fantasia, ao que antes
alcançavam apenas em sua fantasia: honras, poder e o amor [...]
(FREUD, 1917b/2014, p.499-500).

46

Pontuação feita pelo pesquisador em uma participação sua em encontro remoto do nosso Grupo de
Pesquisa Geppe-rs, em 16 de novembro de 2021.
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Parece-me que os professores que elevam a docência à condição de sintoma são
artistas que, cada um à sua própria maneira e traço peculiar, e repletos de tesão ao falarem,
encontram meios de justificação de suas existências pela atividade docente e, movidos
por enormes necessidades instintuais afastam-se da dura e cruel realidade da educação,
acreditando que são capazes de tornar reais seus sonhos de uma educação libertadora.
Assim, convocam os estudantes a desfrutarem desse movimento também, fazendo do ato
educativo que, em tese, é impossível, um ato não impotente.
Sabemos que todo amor é narcísico e esse investimento no ato educativo
direcionado ao poder de transformação que a sala de aula tem na vida do estudante,
retorna em gratidão e admiração. Já as honras, poder e amor que antes os professores só
alcançariam em suas fantasias, agora alcançam através de sua fantasia, que fomenta a
formação do seu sintoma – que é ensinar.
Com as participantes com os quais pesquisei, essa fantasia vai aparecer no
significante “acreditar no potencial do outro”, nada mais fantasioso e necessário ao ato
educativo.

3.3

SINTOMA E IDENTIFICAÇÃO

Se retomarmos os pontos anteriormente trabalhados, observaremos que Freud
(1917b) em Os caminhos da formação dos sintomas, já registrava uma dimensão de
apreensão do sintoma pela via do sentido que ele comporta, “[...] como um acontecimento
indissociável de uma narrativa que lhe dá suporte e consistência” (DUNKER, 2020a, p.
207).
Outra dimensão pela via pulsional, na qual houve a fixação da libido a vivências
infantis gera: “[...] um conflito entre defesa e desejo. Tal conflito evolui para a formação
de um compromisso que deve conciliar as exigências da fantasia e do desejo,
restabelecendo a eficácia do recalcamento e sobredeterminando um sintoma” (DUNKER,
2020a, p. 209), através das quais a libido encontra meios de satisfação.
É a partir dessa releitura de Freud que Lacan aborda o sintoma pela vertente do
simbólico, no circuito da palavra e da produção de sentido, mensagem endereçada ao
Outro e; pela vertente do Real, no circuito pulsional que visa satisfação, um modo de gozo
que escapa ao sentido, e que “[...] o sujeito não pode parar de buscar, ainda que sem nunca
alcançar” (DIAS, 2018, p. 192).
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Esse não poder parar de buscar, possivelmente seja o funcionamento que permite
aos professores para os quais a docência tem função sintomática, de não sucumbir frente
às adversidades da profissão e criar sempre.
Na conferência Joyce, o Sintoma, Lacan (1976/2003, p. 565) avança no conceito
de sintoma e diz que ele é: “[...] um evento corporal, ligado a que: a gente o tem, a gente
tem ares de, a gente areja a partir do a gente o tem”. Já no seminário 23 (1975-1976/2007),
a nova grafia sinthoma marca esse corpo afetado pelo gozo que permite enodamentos de
três registros: Real, Simbólico e Imaginário.
Assim como temos um corpo, temos um sintoma. Desde a mais tenra idade e
consequente prematuridade do aparelho psíquico, ainda não capaz de representação pela
via da linguagem, fomos invadidos e marcados por dizeres, olhares e toques apartados do
sentido. Pura experiência. Independente de discussões estruturais, nossa forma de fazer e
manter laços é afetada por esse período de puro corpo gozante. Nossa arte consiste
exatamente em saber fazer alguma coisa com esse corpo.
No limite das palavras, lá onde o aparato simbólico fracassa em ofertar meios de
percepção, restando da experiência de puro real, apenas o campo imaginário das
sensações, há de haver um sinthoma, uma invenção, uma criação que sustente os registros.
Na psicose, na ausência de um sinthoma ofertado pela cultura, podem dissolver-se os
meios de sustentação do laço social, já na neurose contemporânea, nossos sintomas
fracassam em sua função de civilizar o gozo pelo empuxo à individualidade e à falácia da
felicidade por meio dos objetos de consumo, restando a angústia como marca Real de
nossos tempos.
Mas o que nos interessa aqui, em especial, é entender o processo de fracasso dos
nossos sintomas, para então realçar a importância da proposição professor-sintoma,
enquanto esse sintoma que resiste. Faz-se necessário buscar entender os mecanismos
identificatórios presentes na constituição subjetiva.
No processo de desenvolvimento da criança e do próprio aparelho psíquico, é pela
via da identificação que o eu precisa lidar com a difícil tarefa de equacionar uma saída
para a encruzilhada formada entre o seu desejo; a formulação discursiva do desejo do
outro (você deveria ser...); as interdições sociais e; posteriormente, presentes no próprio
aparelho psíquico (supereu) que imputam a impossibilidade de tudo desejar e seu próprio
desejo de atender ao desejo dos pais.
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Em Psicologia das massas e análise do eu, Freud (1921/2011, p. 60) coloca a
identificação como “[...] a mais antiga manifestação de ligação afetiva a uma outra
pessoa” e marca que esse fenômeno é ambivalente desde sua origem, que

[...] pode tornar-se tanto expressão de ternura como desejo de
eliminação. Comporta-se como um derivado da primeira fase, a fase
oral da organização da libido, na qual o indivíduo incorporou,
comendo, o objeto desejado e estimado, e assim aniquilou o objeto
(FREUD, 1921/2011, p. 60).

Correlacionando com os caminhos que levarão ao que o autor chama de complexo
de Édipo normal no menino, seria representável como: ser como o pai, tomar seu lugar,
ou mesmo colocar o pai na condição de objeto e assim assumir a prerrogativa de ter o pai.
Por mais diversos que sejam os caminhos e transformações dos veículos
identificatórios, percebe-se que “[...] a identificação se empenha em configurar o próprio
Eu à semelhança daquele tomado como ‘modelo’”. O autor pontua que “[...] é de um
contexto mais complicado que extraímos a identificação numa formação neurótica de
sintomas” (FREUD, 1921/2011, p. 62). Vejamos:

Supondo que a garota pequena, na qual nos deteremos agora,
desenvolva o mesmo sintoma de sofrimento que sua mãe, a mesma
tosse atormentadora, por exemplo. Isso pode suceder por caminhos
diversos. Ou a identificação é a mesma do complexo de Édipo, que
significa um desejo hostil de tomar o lugar da mãe, e o sintoma expressa
o amor objetal ao pai; ela realiza a substituição da mãe sob a influência
da consciência da culpa: “Você quis ser a mãe, e agora o é pelo menos
no sofrimento”. Este então é o mecanismo completo da formação
neurótica de sintomas. Ou, por outro lado, o sintoma é o mesmo da
pessoa amada (como Dora no “Fragmento de análise de um caso de
histeria”, que imita a tosse do pai); então só podemos descrever a
situação dizendo que a identificação tomou o lugar da escolha de objeto,
e a escolha de objeto regrediu à identificação. Ouvimos que a
identificação é a mais antiga e original forma de ligação afetiva; nas
circunstâncias da formação de sintomas, ou seja, da repressão, e do
predomínio dos mecanismos do inconsciente, sucede com frequência
que a escolha de objeto se torne novamente identificação, ou seja, que
o Eu adote características do objeto. É digno de nota que nessas
identificações o Eu às vezes copie a pessoa não amada, outras vezes a
amada. Também nos chama a atenção que nos dois casos a identificação
seja parcial, altamente limitada, tomando apenas um traço da pessoaobjeto. Há um terceiro caso de formação de sintomas, muito frequente
e significativo, em que a identificação desconsidera totalmente a
relação objetal com a pessoa copiada. Se, por exemplo, uma das garotas
de um pensionato recebe carta de alguém que ama secretamente, uma
carta que lhe desperta o ciúme, e à qual ela reage com um ataque
histérico, algumas de suas amigas que souberem do que se trata pegarão
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esse ataque, como dizemos, por via da infecção psíquica. O mecanismo
é aquele da identificação baseada em querer ou poder colocar-se na
mesma situação. As outras também gostariam de ter um amor secreto,
e sob o influxo da consciência de culpa também aceitam o sofrimento
que ele envolve. Seria incorreto afirmar que se apropriam do sintoma
por compaixão. Pelo contrário, a compaixão surge somente a partir da
identificação, e a prova disso é que tal infecção ou imitação acontece
também em circunstâncias nas quais se supõe uma simpatia preexistente
ainda menor do que é habitual entre amigas de um pensionato. Um Eu
percebeu no outro uma analogia significativa em certo ponto — em
nosso exemplo, na mesma disposição afetiva —, constrói-se uma
identificação nesse ponto, e sob influência da situação patogênica essa
identificação se desloca para o sintoma que o Eu produziu. A
identificação através do sintoma vem a ser, desse modo, o indício de
um local de coincidência dos dois Eus, que deve permanecer reprimido
(FREUD, 1921/2011, p. 63-64).

Aqui, tem função especial observar que a Identificação para além de sua
participação nas formações dos sintomas,

[...] pode surgir a qualquer nova percepção de algo em comum com uma
pessoa que não é objeto dos instintos sexuais. Quanto mais significativo
esse algo em comum, mais bem-sucedida deverá ser essa identificação
parcial, correspondendo assim ao início de uma nova ligação (Freud,
1921/2011, p. 65).

Embora na construção dos casos clínicos, os mecanismos identificatórios das
professoras com as quais pesquisamos, e suas mães, fiquem evidentes e configurem marca
em seus processos de subjetivação, não podemos deixar de pontuar que, para que elas
fossem eleitas pelos estudantes como professoras de excelência ou referência, a
identificação aí também se fez presente.
Reforço que os professores que elevam sua docência à condição de sintoma,
assumem o compromisso com o ensinar, seu sintoma é ensinar, e isso tem como função:
resolver pendores existentes nas suas próprias histórias de vida, bem como encontrar
meios de satisfação pulsional, mesmo que pela via da fantasia implicada na arte de ensinar
que lhes oferta honras, poder e amor. Quando a docência tem esse tipo de função para o
professor, algo pode ocorrer entre estudante e professor, e algo desse professor pode
evocar os mais diversos tipos de saberes no ato educativo.
Quando trato dessa evocação de saberes, refiro-me ao já trabalhado anteriormente
com base em Lollo (2013), de que no ato educativo: existe algo que é transferido e que
pode ser medido; existe algo que é transferido, mas que não pode ser medido; existe algo
que não pode ser transferido, que se perdeu; e que existe algo que não pode ser transferido,
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mas que emergiu do nada, produzido pelo aluno, por sua pulsão criativa. É a identificação
que opera como início de uma nova ligação, e são as vicissitudes de cada operação
identificatória no encontro entre estudante e professor que irão compor o cenário no qual
a circulação de saberes se dará.
É nesse momento que as proposições de Lacan (1961-62/2003) ofertam um
avanço para nosso entendimento. Em suma, em sua releitura da obra freudiana, o que se
evidencia no que tange à identificação, é que se trata de uma identificação a uma falta no
outro. Não por acaso nas (in)conclusões, arvoro-me a desenvolver a assertiva de que o
professor-sintoma oferta a sua falta, o seu não-saber. Na dinâmica da transferência, é
exatamente aí que existe espaço para o estudante e onde ocorre o ato educativo.
Pelo exposto, é possível observar que o percurso de nossa subjetivação dar-se-á
então por sucessivos processos de identificação. A proposição professor-sintoma coincide
com o que entendemos por um sintoma individual, esse que se liga a experiências
históricas infantis (mas não só elas) e com forte ligação com a dimensão traumática.
“Podemos dizer que o sintoma individual representa mais diretamente uma solução para
a contradição entre exigências universais e as contingências particulares de subjetivação.
O sintoma individual é, portanto, uma solução singular para o conflito” (DUNKER,
2020a, p. 211).
Dunker (2020a, p. 210) também se dedica a pensar o papel do laço social na
produção e sustentação de sintomas, momento no qual retoma a leitura dos textos de
Freud, já trabalhados, para investigar onde os sintomas fracassam. O autor empreende
intensa energia para inicialmente demarcar a distinção entre os sintomas típicos e os
sintomas individuais, e afirma que: “[...] se há neurose, há fantasia e se há fantasia,
podemos supor a presença do sintoma”, além disso,

os sintomas típicos aparecem com maior regularidade em associação
com um determinado quadro clínico e ligam-se mais diretamente a
experiências comuns a todos os homens, por exemplo, o repetir e o
duvidar da neurose obsessiva, a indiferença e o asco na histeria
(DUNKER, 2020a, p. 2011).

O autor destaca que já era presente em Freud, o “[...] momento intermediário na
formação do sintoma, onde a libido sobreinveste a fantasia retrai-se para o eu, movimento
denominado de introversão” (DUNKER, 2020a, p. 210) e que é nesse momento que
ocorrerá ou a formação de um sintoma, ou outra solução para o conflito.

94

Quando não se dá a possibilidade de sublimação pela formação do sintoma, seu
fracasso tente a desencadear quadros de inibição, atuação, depressão ou angústia. A
docência como sintoma confere então ao professor aquilo que um sintoma individual
oferta, um “[...] estilo, diante dos outros a quem se endereça” (DUNKER, 2020a, p. 211).
Abaixo trarei um resumo do caso trabalhado pelo autor para tratar sobre “sintoma
e identificação” (DUNKER, 2020a, p. 212-214).

Um paciente procura análise em virtude de evidente desinvestimento
com o trabalho. Assuntos que antes tomavam sua atenção e com os quis
se envolvia intensamente, agora parecem desinteressantes e tal
alheamento não está relacionado a qualquer insucesso profissional, ao
contrário, “geralmente, sucedem a um grande negócio realizado ou um
passo a mais em sua carreira”47 (DUNKER, 2020a, p. 212).
O quadro clínico do paciente foi apresentado como uma depressão
clínica. Observava-se que planejar, controlar e organizar eram
atividades geradoras de prazer na busca por “encontrar o ajuste
perfeito para todos os detalhes e não deixar nada de fora”. O paciente
ainda ressaltava: “E ainda me pagam para isso! Mal sabem eles que
eu faria de graça se pudesse”, apontando que “seu estilo de gozo
encontra-se, portanto, ajustado à vida no trabalho” (DUNKER, 2020a,
p. 212).
Esporadicamente o paciente era invadido por ideias obsessivas de que
seria sumariamente despedido já que saiu do serviço “na hora correta,
em vez de ficar aquela meia hora a mais que lhe garantia um lugar
privilegiado aos olhos do chefe”. E a situação se agrava levando ao
estado clínico que o levou a buscar análise quando após uma promoção
“ele se vê obrigado a tomar decisões e assumir responsabilidades
sobre coisas que não dependem só dele”.
As antigas ideias obsessivas passam a não ter mais uma dimensão
causal, ele não sabe mais o motivo pelo qual será demitido, só é
invadido pela certeza de que isso acontecerá. O quadro clínico
agravado contempla novos sintomas: insônia, compulsão a adquirir
certos objetos, isolamento social (DUNKER, 2020a, p. 2013, grifos do
autor).

Na análise do caso, o autor observa que a posição ocupada com a promoção, fruto
do esmero e critério na execução metódica do paciente em seu trabalho, imputava-lhe não
mais conseguir garantir sustentar o significante que o representava (correto). Não seria
mais possível “[...] calcular o mais esperado pelo olhar do chefe” (DUNKER, 2020a, p.
2013).

47

Qualquer correlação com o desinvestimento que me ocorreu na produção da tese e amplamente relatado
no texto, após um belo percurso no mestrado, a aprovação como professor substituto em uma instituição
pública federal etc., não devem ser mera coincidência. Os significantes envolvidos nessa jornada e as
posições subjetivas ocupadas foram eliciadores de muitas sessões de análise.
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Retomando em análise o motivo da escolha da profissão pelo paciente, foram
encontradas as seguintes séries associativas: (1) fora o único conselho correto deixado
por seu pai; (2) era o tipo de trabalho onde sua honestidade e correção poderiam ser
postas à prova, sobrepujando-se ao pai que sempre tivera propensão a negócios escusos e
atividades ilícitas; e (3) era uma profissão de respeito e de relativo status social, o que lhe
permitia impressionar as mulheres. O significante correto que antes o organizava, agora
torna-se enigmático e insensato, gerando confusão, temor e inibição no trabalho.
Observemos a seguinte cadeia associativa apresentada pelo paciente: (1) na
entrada em análise, o paciente relata um sonho, cujo cenário era sua cidade natal, no qual
o paciente “vê claramente uma pequena banda de música, perfeitamente organizada e
adequadamente vestida, tocando no coreto central de uma praça”; (2) ocorre-lhe a
lembrança de uma expressão materna utilizada para recriminá-lo, de forma benevolente
sobre sua disposição infantil à desordem, qual seja: “vamos parar com essa bagunça no
coreto” (DUNKER, 2020a, p. 2014).
O autor observa que o significante correto (que coordena a desestabilização dos
sintomas, e os traços de caráter) e o quase homófono coreto trazido pelo sonho,

[...] exprimem a antítese entre bagunça e ordem, própria do caráter anal,
e também a benevolência materna que fechava praticamente os olhos
para isso. Isso o leva a questionar a demanda que supunha ao pai e a
redistribuir o mais de gozar para além do olhar paterno (DUNKER,
2020a, p. 214).

Para Dunker (2020a, p. 2014), a não sustentação do sintoma parece ter se dado
pela conjunção de três aspectos: (1) ruptura da identificação fálica, organizativa do gozo
no plano do caráter; (2) insuficiência do sintoma para reorganizar o gozo; e (3) suspensão
do saber e emergência de um significante enigmático.
A partir do caso relatado seria possível pensar que o professor tem uma situação
privilegiada, já que quanto ao ser visto e reconhecido, ele não depende apenas de um
chefe, um estudante, mas um número na maioria das vezes muito significativo de olhares?
Não esqueçamos o risco de julgamentos inerente à função que tais olhares
possibilitam, bem como a coragem necessária para ocupar esse lugar, lugar de professor.
Não é incomum que o professor fisgado pelo apelo narcísico de sua posição em sala de
aula, desloque sua atenção para o(s) estudante(s) que lhe(s) voltam olhos e ouvidos,
muitas vezes desconsiderando os demais estudantes, deixando de os convocar ao ato
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educativo, gozando da posição de “ser amado”, bem como discuti outrora (BRANDÃO
NETO, 2017).
Na construção dos casos clínicos, essa uma das premissas da análise, o que
sustenta nas professoras o sintoma de ensinar.
Na medida em que as experiências infantis ofertam caminhos de formações de
sintomas típicos, há um sintoma transitório e estruturante vivenciado no conflito
identificatório edipiano que a depender da saída encontrada por cada indivíduo, será fonte
formadora de seu sintoma particular. “A ausência de menção direta e detalhada do papel
da identificação no processo de formação de sintomas é um fato bastante intrigante”
(DUNKER, 2020a, p. 2017).

Tal papel é uma das intelecções mais antigas de Freud no estudo da
neurose e, em particular, da histeria. Ela ocupa um lugar estratégico na
análise do caso Dora no qual, desde o início, Freud assinala a
identificação como um traço de uma tia de Dora na produção da tosse
nervosa. Também a identificação com a impotência paterna e com a
própria Sra. K. são chaves para a compreensão deste estudo clínico. Se
pensarmos no caso do Homem dos ratos e na identificação que este
mantém com a dívida do pai, não podemos deixar de constatar seu papel
crucial (DUNKER, 2020a, p. 218).

O autor observa que a ausência de menção ao papel da identificação na formação
dos sintomas, possivelmente, ocorre pelo fato dela estar subsumida em alguns processos
mencionados por Freud:

Freud fala da regressão a escolha de objetos abandonadas. Sabemos que
uma das definições de identificação é justamente uma substituição
regressiva de objetos abandonados. Freud fala da regressão como
dirigida à fixação. Sabemos que outra definição de identificação afirma
que esta é a forma originária do laço afetivo com o objeto. Freud aborda
ainda a importante papel da fantasia na produção do sintoma. Sabemos
que a fantasia como ponto máximo de estase da libido condensa o
narcisismo do sujeito e, portanto, coordena tido o sistema
identificatório, quer pela via das instâncias ideias, quer pela via da
identificação ao desejo do outro, com toda ambivalência que isso
comporta (DUNKER, 2020a, p. 2018).

O autor retoma o texto freudiano Psicologia das massas para delimitar as variantes
da identificação: (1) como forma mais antiga e originária de laço com o outro
(identificação primária); (2) como substituto regressivo de uma escolha de objeto
abandonada; e (3) como deslocamento de um elemento comum, seja ele um traço
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(Einziger Zug), um desejo (identificação histérica), ou um sintoma (identificação pelo
sintoma) (DUNKER, 2020a, p. 218).
Nos caminhos percorridos a pé desta pesquisa, a onipresença das identificações
fez marca: professoras em identificação primária com suas mães; sustentação de
sintomas, através do olhar dos estudantes que remontam vivências das professoras;
estudantes identificados com as professoras pelos mais diversos traços (uma suposição de
saber, pela forma como são olhados escutados); professoras identificadas com os
sintomas das mães que eram grandes mestras; estudantes identificados com o sintoma das
professoras, ao que tange ensinar, acreditar no potencial do outro etc.
A questão em voga aqui é exatamente quando a identificação enriquece ou
empobrece as formações de laço. Os crescentes ataques à universidade, o desinvestimento
na educação e a crescente submissão da educação à lógica do mercado, tende a interferir
sobremaneira nos cenários em que as questões subjetivas inerentes ao ato educativo se
atualizam e acabam se minimizando, ou impossibilitando que a escola/universidade seja
o palco de tais manifestações, comprometendo a transmissão.

3.4

ADVENTO DO CONSTRUTO PROFESSOR-SINTOMA

O percurso do conceito de sintoma na psicanálise foi retomado por Pereira (2011;
2013; 2016) para a elaboração “professor-sintoma”.
Pereira, Paulino e Franco (2011, p.115-116) retomam a máxima “onde isso estava,
deve eu vir a ser” que embasa o princípio ético da clínica freudiana e aponta a emersão
da subjetividade para então explicar que:

A máxima não quer dizer que devemos transformar o id em ego, ou o
isso em eu, como se houvesse uma razão adequada para se educarem as
pulsões, ou, no sentido comum, uma razão adequada para transformar
o mais primitivo em civilizado, o mais escondido em exposto. Não é
disso que se trata, O que se quer é que o sujeito “compareça” ou “venha
a ser” ali onde ele não está ou ali onde o discurso do outro o invade, o
desorganiza, o faz produzir um sintoma. Ou seja, que o eu (ego) produza
um sujeito que possa “vir à luz” como genuína diferença ou como
explosiva subjetividade (PEREIRA; PAULINO e FRANCO, 2011,
p.115-116).

O sintoma como saída para a invasão do discurso do outro, como comentado pelos
autores, demonstrou ter particular relevância para esse estudo. Dedicarei especial atenção
para essa temática nas análises.
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Pereira, Paulino e Franco (2011) observam que o sujeito para a psicanálise não
pode ser correlato às noções de ser, de indivíduo, de pessoa, de cidadão, nem na noção
do eu cartesiano, só podendo ser pensado no “um a um”. Os autores pontuam que a
psicanálise trata de “[...] um sujeito pulsional, que visa à satisfação do desejo, mas de
modo enviesado ou substitutivo de se experimentar essa satisfação. Esse modo é o
sintoma” (PEREIRA; PAULINO e FRANCO, 2011, p. 120) e adicionam que:
o sintoma não é um sinal de doença, como habitualmente se pensa a
partir da ordem médica, mas um fenômeno subjetivo constituído pela
realização deformada do desejo. Nesse sentido, ele é aquilo que mescla
restrição e satisfação, interdição e gozo, pois, se há alguma realização
de desejo, está se dá de maneira enviesada. Logo, o sintoma é para o
sujeito, ao mesmo tempo, aquilo que não anda bem, já que lhe causa
sofrimento, mas também aquilo que lhe cabe bem, já que ele passa a
gozar com seu sintoma (PEREIRA; PAULINO e FRANCO, 2011,
p.115-116).

A partir de tal constatação os autores recorrem ao pensamento lacaniano que
localiza o sintoma como “[...] aquilo que as pessoas têm de mais real; é, por assim dizer,
a própria natureza da realidade humana. Em nenhum caso poderia o tratamento ou a
interpretação consistir na erradicação do sintoma” (PEREIRA; PAULINO e FRANCO,
2011, p. 120-121) concluindo que,

se o sintoma for mesmo o que o sujeito tem de mais real, talvez
estejamos agora em condições de entender a função da mestria como
sintomática. Não se trata da mestria em geral, nem de toda função de
mestre, tampouco de algum preceito universalista, mas de modos
estritamente singulares de professores a exercerem. Cada professor a
afetiva sob o peso real do seu sintoma, ou seja, sua docência é um modo
de ser do seu próprio sintoma. Isso significa que, em outros termos, a
função de mestre talvez seja uma maneira bem singular de expressá-lo.
Estamos nos referindo a algo muito próprio, essencialmente
particularizado, por demais peculiar, que leva alguns professores a
fazerem de seu ofício uma “formação de compromisso” que reconcilia
essas duas forças que o sintoma reúne: restrição e gozo.

É com base nesse entendimento que a pesquisa buscou percorrer as vias
sintomáticas e as modalidades de gozo passíveis de identificação na construção dos casos
clínicos provenientes dos encontros com as professoras. Existem sintomas que operam
uma função de prótese. Para essas professoras, a docência ocuparia a posição de um
quarto elo que promoveria amarração dos registros simbólicos, imaginários e reais, como
proposto por Lacan no seminário 23?
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Essa questão foi levantada por Pereira, Paulino e Franco (2011, p. 122), quando
questionaram: “Sobre a função da mestria, pode ser o exercício da docência o sintoma de
alguns professores, sua prótese, como o é a escrita para Joyce ou a própria arte para outros
artistas?” E, encarando a dificuldade em responder à questão, passaram a examinar as
falas dos professores que escutaram em suas pesquisas para examinar essa suspeita.

[...] o sintoma não é uma verdade que dependa de significação, mas,
como na escrita de Joyce, tem ele uma função de prótese. O sintoma do
escritor é o que fornece a si próprio um eu substituto, uma prótese, que
é justamente sua atividade de escritor. [...] Freud também evocara a arte
para dizer o quanto um artista, uma pessoa não muito distante da
neurose, [...] marcada pelo seu sintoma, detém o poder de moldar algo
até que se torne a imagem fiel de sua fantasia, intimamente ligada ao
gozo que ela oferta (PEREIRA; PAULINO e FRANCO, 2011, p. 121122).

Observemos que os autores também registram a passagem em Freud que trata dos
artistas e que nesse estudo é de essencial importância. Os recortes que apresentei até o
momento são insuficientes, ou até levianos frente à complexidade do objeto e das análises.
A leitura, o retorno ao original é fundamental, mas insisto, aposto na manutenção desses
recortes pelo valor didático de oferecer ao leitor leigo, alguma aproximação com o que
foi pretendido nesse estudo.
No primeiro caso, analisado pelos autores48, o professor em questão, explicita que
conta uma história para seus alunos, “que parece ser a sua (na minha história, na minha
história), na qual o professor “atualiza o poder manipulador da mulher, que faz do homem
um submisso, como ele mesmo julgou a si”.
Foi possível observar que: “Sua função de mestria, nessa circunstância, parece
obedecer aos princípios fundamentais do sintoma, a saber, o de ser o mais real do sujeito
e, ao mesmo tempo, conciliar a interdição à satisfação deformada do desejo” (PEREIRA;
PAULINO e FRANCO, 2011, p. 123).
Já na segunda narrativa, um professor que trabalha como “arte-educar”,
“oficineiro” ou “brincante” assume em sua docência uma espécie de “formação de
compromisso”, na qual demonstra “ser um forasteiro que se apresenta como bemintencionado, para assim levar seu saber, como mestre, à comunidade em que trabalha.

48

Reforço que para descrições maiores acerca dos casos em que sugiro visitar a obra de origem, optei por
registrar o necessário ao entendimento da dinâmica entre a subjetividade dos professores e suas práticas
docentes.
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Ele parece ser aquele que vai unir o saber da sociologia, da política, da pedagogia e da
psicologia, como ele mesmo diz, à convivência coletiva da periferia.
Sobre esse professor, os autores pontuam:

Será ele sempre um forasteiro? Essa é a sua prótese? Não sabemos, mas
suspeitamos que esse forasteiro esclarecido que compactua, como
acredita que o faz, parece ser seu modo de gozo. Talvez seja por uma
inadequação à sua própria classe social de origem, talvez seja por
conseguir exercer uma mestria dedicada apenas entre aqueles com
quem se condescende. É difícil saber, mas é fato que esse lugar que
ocupa sugere ser mesmo uma prótese, quiçá um forasteiro-prótese,
como um outro nome “lógico” de seu sintoma (PEREIRA; PAULINO
e FRANCO, 2011, p. 124).

Na terceira narrativa, uma professora meio que desapegada a seu lugar de mestre,
denuncia durante as entrevistas, que seu sintoma possivelmente se atualizasse em sua
prática docente, na posição de “gozar do lugar de ser alienada”. Os autores pontuam que:

não se trata de algo pejorativo ou que denote uma despolitização de sua
arte, mas longe disso, trata-se de um modo do sujeito vir a ser (ou
explodir) como uma diferença genuína. Ela diz não ter nada, não ser
perfeita, ser confusa, brincalhona, sumir de cena e, em alguns
momentos alienada. Esse significante parece sintetizar o ponto de gozo
a que se vê enredada; seu sintoma, talvez, seu modo genuíno de se
apresentar (PEREIRA; PAULINO e FRANCO, 2011, p. 125).
.

Na quarta narrativa exposta, um professor cujo “[...] idealismo não conseguiu
vencer os obstáculos da realidade. Inflexível, e com razões bem definidas, ele não tolerou
que o ensino fosse barateado ou que o aprendizado fosse “mais light”, “natural”, ou
divertido, como acredita ser defendido [...] pela pedagogia contemporânea”.
Os autores observam que:
Temos um sujeito que responde à interdição de modo “acuado”. Reagir
acuado sugere ser seu ponto resistente. Há um sofrimento, decerto, mas
há também, quem sabe, uma satisfação substitutiva, que lhe coube bem,
e que mostrou a própria formação de compromisso do sintoma. É a
mesma satisfação que talvez o faça vigorosamente denunciar a
pedagogia e as pedagogas por serem responsáveis pelo amansamento
do ensino atual: “em geral, mulheres, é que são pedagogas; eu pelo
menos só peguei coordenadora e pedagoga” (PEREIRA; PAULINO e
FRANCO, 2011, p. 125-126).
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Os autores ainda apresentam sucintamente outros relatos e trazem uma passagem
que reforça a opção de utilizar nessa pesquisa a noção de traço já abordada no texto
introdutório. A capacidade do trabalho ser via especial para resolução de pendores em
nossa história, além de meio para justificativa de nossa existência e manutenção do laço
social, também merece destaque.
Ainda sobre o sintoma e o que o sujeito tem de mais real, Pereira; Paulino e Franco
(2011, p. 128) pontuam que:

se for verdade que o sintoma é o que o sujeito tem de mais real, talvez,
para esse debate tenhamos querido demonstrar, antes de qualquer coisa,
que o mais real do sujeito é a sua substância ética. Em outras palavras,
o sintoma não é senão aquilo que o sujeito guarda em si de mais ético.
Ousamos, com isso, nivelar o real do sintoma, como o desenvolveu a
psicanálise, à substância ética como a concebeu o pensamento
foucaultiano: a decifração de si, o tornar-se a si como objeto a conhecer.
Que o sujeito venha a ser precisamente no lugar onde o outro estilhaça!
[...] Tal preceito conduziu aqui nossos trabalhos até que atingíssemos o
ponto explosivo da subjetividade, ou o que podemos depreender dela.
E repisamos: não se trata do ponto de origem, apoteótico ou ruidoso,
tampouco o do sujeito essencial, racionalmente verdadeiro, mas se trata
do ponto ou traço em que o próprio social se explode, se fragmenta e se
mostra múltiplo justamente ali onde se desfaz.

Faz-se pertinente ressaltar essa espécie de nomeação do sintoma ou do modo de
gozo dos professores apresentados pelo autor: o submisso, o forasteiro, a alienada e o
acuado. Isso pode fornecer caminhos de entendimento das formulações que emergiram
para as professoras envolvidas nesta pesquisa, a saber: a atendente e a boba.
Pereira (2016) retoma a temática da mestria como sintoma, fruto de mais de 13
anos de pesquisas acerca da psicanálise, educação e formação de professores. Na referida
obra, o autor se propõe a examinar três pontos: (1) se é possível ao professor autorizar-se
de si mesmo como se espera de um psicanalista; (2) o vínculo entre a autoridade, o saberfazer e o sintoma; e (3) os saberes no campo educacional: o saber-fazer, o saber-saber, o
saber-falta-a-ser e o saber-consumir.
Pereira (2016, p. 180) resgata um texto de um filósofo que viveu entre 342 e 291
a.C.:
Se nos deslocarmos no tempo, perceberemos que desde os gregos – para
focar apenas na história do Ocidente – mestres e professores sempre se
queixaram de não poder exercer plenamente a autoridade que a sua
função lhe confere. A essa queixa soma-se invariavelmente uma boa
cota de nostalgia, que os faz acreditar que em gerações anteriores pôde-

102
se gozar de melhores chances do exercício dessa tal imaginária
autoridade. Como exemplo disso, temos Báquides, de Menandro, que
descreve o diálogo entre os mestres pedagogos Lydo e Philoxenus
acerca de um episódio de violência no campo educativo de um jovem
discípulo grego: -“Tu recebeste, por acaso, a mesma educação quando
era adolescente?”, indaga-se Lydo[...] A que retruca Philoxenus: -“Mas,
Lydo, os costumes mudaram!”. O indignado estão exaspera: -“Eu sei
muito bem disso [...]. Mas agora, o pequeno não tem ainda sete anos e
se lhe encostas a mão logo o menino quebra a cabeça do pedagogo com
a tabuinha. Se se reclamas ao pai, o pai assim diz ao menino: “tu és
digno de mim, já que és capaz de te defenderes das ofensas”; e ao
pedagogo diz: “não toques no menino: ele se comportou como um
valente” [...]. E como pode nessas condições exercer um mestre a sua
autoridade?

O autor avança nesse sentido ao observar que vivemos hoje apenas uma versão da
crise de um vínculo (docente–discente) que possivelmente nunca foi efetivamente
marcada pela calmaria mas que, pelo contrário, sempre foi atravessada por resistências,
deserções, embates, boicotes e violências, evidenciando “quão inglória – e não heroica –
foi e é essa função”. Nesse sentido, complementa:

a crise de hoje é somente mais um capítulo de uma jornada pedagógica,
própria do homem, que o faz, via transmissão da fala e da linguagem,
inscrever-se num projeto comum de humanidade e, ao mesmo tempo,
num projeto de si, fundamentalmente singular de exercício de seu
desejo (e poder) (PEREIRA, 2016, p. 181).

O autor também observa que:

se o mundo pré-moderno facilitou historicamente sua existência,
instituindo reis, absolutistas, papas, padres, nobres fidalgos de
linhagem, como seus verdadeiros embaixadores encarnados, podemos
considerar que as revoluções modernas e os tempos contemporâneos os
declinaram. A imago que sustentava todo mestre decaiu-se. As
linhagens, as tradições, os valores sociais fixos – como emblemas de
mestria – foram postas à prova. Vivemos hoje um declínio do discurso
do mestre ou um declínio das imagens do pai que possibilitou a
profusão de outros discursos que viessem a substituí-lo. Elevaram-se
em nossos tempos múltiplos discursos, alguns dos quais a psicanálise
soube bem teorizar como do capitalista, do mestre, do educador, do
sujeito dividido entre seus impulsos e a norma, e do próprio analista.
Mas igualmente tantos outros surgiram no nosso encontro com o
discurso religioso, o pedagógico, o médico, o psicológico, o
sociológico, o militante, o midiático, etc. São muitos os discursos
possíveis no âmbito social que mostram como hoje vivemos mais sob
uma lógica fraterna do que sob uma lógica paterna; mais sob uma ordem
horizontal do que vertical (PEREIRA, 2016, p. 183).
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A docência sofre neste cenário, e o professor de nossos tempos vivencia um
paradoxo entre a manutenção da tradição e uma postura agora horizontalizada.
Pereira (2016, p. 191) observa que o ato do professor-sintoma implica um saber
fazer que o obriga a se afastar da “[...] querela do discurso da universidade ou mesmo
desidentificar-se de tal discurso, que é majoritariamente o discurso do educador, e, por
exemplo, instituir-se no do analista”. E se questiona: “Seria possível destravar-se de um
discurso e deslocar-se a outro?”
Esse é o momento no qual recorre a teorização lacaniana sobre os discursos49
(Seminário 17), para pensá-los no campo educacional. O autor observa que:
“[...] o docente de hoje pode enunciar-se através de todos os quatro discursos mais o do
capitalista, pois são discursos que nomeiam os tipos de vinculação social de nossos
tempos: saber-fazer, saber-saber, saber-ser, saber-falta-a-ser e saber-consumir”
(PEREIRA, 2016, p. 194). Vejamos as implicações disso, haja vista que:
 Um professor cristalizado no discurso do mestre:

[...] tenderá a nivelar-se a um rei, a um deus, a um pastor [...] ao saberfazer o aluno produzir algo para si, será ele um docente que sentenciará,
legislará, submeterá todo ao seu comando, e também camuflará suas
fraquezas para ser o senhor da verdade que rege a classe de suas aulas.
Mas se fixado ao discurso do capitalista, uma forma de ser do mestre
pós-moderno, seu ato de educar se declina. Não há laço social, nem
pedagógicos suficientes, pois o docente tenderá a se objetificar ao se
emparelhar aos objetos que consome. Nota-se que desse modo “ser” é
sinônimo de “ter” e seu saber se reduz ao saber-consumir. O sujeito
torna-se aquilo que consome: uma coisa, um objeto, um gadget. Ele se
objetifica e se torna senhor de si mesmo, individualizado, não
submetido a noda. Não acreditamos que haja docência possível no
discurso do capitalista, já que é o discurso do desenlace. Pois a
subjetividade do sujeito capitalista é “fetichizada” que, por isso, só
conhece a segregação que ele mesmo engendra (PEREIRA, 2016, p.
195).

 Um professor fixado no discurso da universidade:
[...] tende a se por como “Eu-cracia” , isto é a se pôr no oposto da
democracia. Essa Eu-cracia lje é garantida pelos saberes das grandes
referências e dos grandes autores aos quais se sente identificado. O
pensamento desses autores o comanda, a ponto de levá-lo a ser um mero
explicador pedagogizado das boas e clássicas obras [...]. Desse modo,
o professor como agente do discurso universitário inventa pouco ou
quase nada por ficar preso em querer saber-teorizar e reproduzir que já
49

Se necessário, consultar o glossário sobre a teoria dos discursos em Lacan.
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foi fundado antes dele. Insiste-se assim em não ensinar outra coisa para
o aluno tratado como objeto que, muitas vezes, não quer saber nada
sobre o reproduzido (PEREIRA, 2016, p. 195-196).



Um professor operando pelo discurso da histeria:

[...] o docente não se põe mais no lugar do saber-teorizar, mas sim num
lugar fundamentalmente ambíguo: ou no da devoção a algum mestre
eleito do seu cotidiano – um gestor, um palestrante, um formador, um
tutor -, esperando que ele tenha o saber exato sobre sua condição de ser
faltante; ou no lugar da denúncia, da provocação e a injúria, por saber
de antemão que esse mesmo mestre não é capaz de sanar sua condição
de falta. O docente, assim, torna-se um queixoso, reclamando
continuamente de fatos e procedimentos escolares, de alunos, de
gestores e do sistema de forma geral. Ele tende a ser objeto de desejo e
tende a buscar em vão um mestre que resolva isso. Mas sabemos que o
sujeito histérico é aquele que reina onde o mestre não governa. Por isso,
é notável sua posição de sempre insatisfeito consigo mesmo, ressentido
com o fracasso do mestre e frequentemente queixoso por nunca
conseguir saber-se ao nível do seu desejo (PEREIRA, 2016, p. 196197).



Já um professor que ocupe, mesmo que de modo fugidio, o discurso do

analista, por se tratar de um discurso de impossível cristalização, logo pontual:

[...] conhece de antemão sua condição de falta (de falta-a-ser), e tende
desse modo a ser necessariamente um causador do desejo no outro a
quem dirige seu ato (de educar). “Seu próprio desejo trabalha a letra do
texto para vivificá-la com sua enunciação e criar uma ignorância nova”
(PEREIRA, 2016, p. 197).

Dito isso, Pereira (2016), oferta em palavras e de forma mais sistematizada e
teoricamente alicerçada, algo que defendo em fala nos demais espaços por onde discuto
ou apresento esta pesquisa. Costumo dizer que assim como na análise, é preciso que o
desejo do analista opere para que a análise proceda, já na sala de aula, é preciso que o
desejo do professor opere também, para que algum ato educativo aconteça. Nas
entrevistas surge um significante que aponta para isso: acreditar!

Se o analista pode fazer da verdade do seu saber (inconsciente) uma
condição sintomática para que se dê o ato de analisar, cremos que o
docente possa também fazer o mesmo para que se dê o ato de educar.
Ambos têm a chance de “crer um pouco em sua função, fazê-la de certa
maneira seu sintoma, isto é, tomar as dificuldades que se apresentam
como algo que lhe concerne, algo no qual sua posição se acha em jogo”
(PEREIRA, 2016, p. 197).
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E para concluir, Pereira (2016) observa que para aqueles docentes que
conseguirem elevar sua docência à condição de sintoma, talvez existam possibilidades
outras que não o padecimento ou sofrimento por se fixarem a um dos discursos, e conclui:

[...] se o sintoma também pode ser tido como aquilo que o sujeito tem
de mais real, talvez, se tenha assim um lugar onde não importa se se
está autorizado ou não, se se pratica a boa técnica ou não, ou se se
depende de significantes-mestres ou não. Ora, nem deuses, nem
mortais. Como docente-sintoma, o reconhecimento imaginário perde
sua função e sua impostura cede à autorização de si mesmo (PEREIRA,
2016, p. 198).

Que possamos então apostar no sintoma. Apostar no sintoma é o título de um livro
organizado por Ana Beatriz Freire (2007, p.7), no qual os textos que o compõe são
construções psicanalíticas em torno do sintoma, fruto das discussões realizadas no
Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica do Instituto de Psicologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em apostas feitas no que ela chamou de
confluência entre universidade e psicanálise.

Trata-se, contudo, de apostar num sentido paradoxal, pois, sem destituílo como uma simples patologia ou disfunção, como querem certas
vertentes da psicologia e da psiquiatria, deve-se, com a escuta analítica,
aprender a acolhê-lo como invenção e, às vezes, possibilidade de
amarração e estabilização, no caso a caso, mesmo sabendo de sua
associação com uma cota de gozo intratável. O sintoma, apesar de
paradoxal, pode, quando atrelado à criação, tornar-se um achado
(trouvaille), um aliado propiciador. A aposta em jogo aqui, portanto, é
transformar o sintoma, originalmente atrelado ao que vem do Outro e
devasta o sujeito em processo de criação, ou seja, num aliado da direção
do tratamento psicanalítico.

Com a aposta na possibilidade de que somos capazes de transformar aquilo que
vem do Outro e nos devasta, passemos então à construção dos caminhos metodológicos
da pesquisa, que por seu caráter interventivo, parece ter possibilitado a consciencialização
das professoras com as quais pesquisamos, a respeito dos processos de alienação, criação
e quiçá superação das marcas de discursos que ficaram registradas em suas histórias e na
construção de suas formas de fazer a docência.
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4

MÉTODO(VIAS) DA PESQUISA
“Vem por aqui” – dizem-me alguns com
olhos doces, estendendo-me os braços e
seguros de que seria bom que eu os ouvisse
quando me dizem: “vem por aqui! ”. Eu olhoos com olhos lassos (há nos olhos meus
ironias e cansaços), e cruzo os braços, e
nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar
desumanidades! Não acompanhar ninguém.
Que eu vivo com o mesmo sem-vontade com
que rasguei o ventre de minha mãe. Não, não
vou por aí. Só vou por onde me levam meus
próprios passos. Se ao que procuro saber
nenhum de vós responde. Por que me
repetis: “Vem por aqui”? Prefiro escorregar
nos becos lamacentos, redemoinhar aos
ventos como farrapos, arrastar os pés
sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo foi
só para desflorar florestas virgens e desenhar
meus próprios pés na areia inexplorada. O
mais que faço, vale nada. Como, pois, sereis
vós que me dareis impulsos, ferramentas e
coragem para eu derrubar os meus
obstáculos? Corre nas vossas veias, sangue
velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu
amo o longe e a miragem, amo os abismos, as
tormentas, os desertos. Ide! Tendes estradas,
tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria,
tentes tetos, e tende regras e tratados e
filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura!
Levanto-a como um facho a arder na noite
escura, e sinto espuma e sangue e cânticos
nos lábios. Deus e o Diabo é que guiam, mais
ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram
mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo,
nasci do amor de Deus e o Diabo. Ah, que
ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém
me peça definições. Ninguém me diga: “vem
por aqui”. A minha vida é um vendaval que
se soltou, é uma onda que se alevantou, é um
átomo a mais que se animou. Não sei por
onde vou, não sei para onde vou. Sei que não
vou por aí!

José Régio
(pseudônimo de José Maria de Reis Pereira)
Com base no que nos oferta Régio (1925), no texto eternizado pela interpretação
de Maria Bethânia, passo a tratar dos caminhos teóricos, epistemológicos e
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metodológicos da pesquisa. Embora seja preciso me alicerçar nos caminhos percorridos
por outros, é preciso que a pesquisa verse por seus próprios caminhos.
Passados mais de quatro anos desde o ingresso no doutorado, é incontestável que
me vejo como descrito na letra da epígrafe: enlameado, com os pés sangrando e com
corpo e mente em farrapos, mas sigo.
Embora em cada pesquisa a implicação do pesquisador com o objeto seja parte de
extrema relevância ao estudo, neste estudo não se trata apenas de implicação. As vias
percorridas na pesquisa fizeram emergir algo da minha verdade e, sustentar a empreitada,
não foi fácil.
Em meio a tantas questões, encontrei em Diniz (2005) pegadas de possíveis
caminhos em minhas pesquisas. A autora observa não ser muito comum, em trabalhos
acadêmicos, a descrição dos percalços enfrentados pelos pesquisadores no decurso das
investigações científicas, tendo em vista que,

geralmente apresentamos à comunidade acadêmica um produto
acabado, no qual não aparecem as nossas dificuldades em levar uma
pesquisa até seu curso final. Não ousamos falar de nossa angústia na
construção tanto do problema de pesquisa, quanto de uma possível
solução para o problema que nos colocamos. A impressão que temos,
então, é a de que realizar uma pesquisa não é tão difícil assim, basta ter
a capacidade para atender às exigências da comunidade científica, que
envolvem lidar com prazos, inúmeras leituras, diálogos entre os autores
lidos, análise crítica e síntese acerca das contribuições, para só depois
produzir o nosso próprio pensamento. Sem falar na relação
orientador/a-orientando/a que não se torna objeto de análise em
nenhuma pesquisa, a partir de seus êxitos e fracassos [...]. Ou seja, a
produção do conhecimento considerado científico ocorre à margem dos
sujeitos que o produzem, devido à complexidade que se coloca quando
consentimos nesses atravessamentos subjetivos. Dessa forma, aqueles
que não concluem as pesquisas são taxados de incompetentes ou
desavisados em relação aos métodos e procedimentos acadêmicos já
pré-estabelecidos, não havendo nenhuma interrogação acerca desses
atravessamentos. Dessa forma, não é usual ler produções acadêmicas
que levem em conta os fracassos das produções, os percalços, suas
interrupções, abandonos, pois o produto final geralmente é asséptico,
desprovido destes elementos (DINIZ, 2005, p. 12-13).

Fundamentado nessas constatações, assumi a empreitada de dar a minha tese esse
tom de teste-munho de processo, retomando a própria construção da teoria psicanalítica.

[...] a psicanálise é uma teoria que se construiu considerando os erros e
acertos de Freud. Os casos estudados por ele são considerados
fracassados do ponto de vista da cura; no entanto, ele não os escondeu
ou negligenciou. Pelo contrário, eles fazem parte de sua construção
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teórica; é a partir de suas reflexões sobre os casos clínicos que ele tece
a teoria psicanalítica. Lacan, ao realizar uma releitura freudiana,
também se propõe a entender o cerne da experiência freudiana, a qual,
segundo ele, não se transmite somente em sua teoria. Ele nomeia como
letra de Freud aquilo que, no texto dele, se inscreve da experiência
freudiana. Para ele não se trata de gravar as palavras, os conceitos de
Freud, em “letras de ouro”. Lacan quer saber o que permite a uma
psicanálise ser psicanálise, o que a condiciona, o que a determina. Isso
implica em enfrentar, no que é transmitido desde Freud, as arestas de
seu pensamento e não somente o brilho teórico. Para ele “transmitir um
modo de investigação do emprego do poder da fala e da linguagem não
significa ensinar somente conceitos. Trata-se de transferir também os
problemas gerados por esta investigação (DINIZ, 2005, p. 13-14).

A autora quando do seu percurso doutoral, juntamente com sua orientadora
mergulharam na questão de pesquisa sem se preocuparem com a suposta neutralidade do
pesquisador, por entenderem que “[...] os conhecimentos objetivos são perpassados por
pressupostos teóricos, filosóficos, ideológicos ou axiológicos, nem sempre explicados”
(Diniz, 2005, p. 14).
Também me lanço subjetivamente à pesquisa, por coadunar com Velho (1978)
acerca da improdutividade de me deter a discussões sobre neutralidade, imparcialidade
ou distância mínima do investigador nas pesquisas acadêmicas, tendo em vista a
existência de um envolvimento inevitável com o objeto de estudo, fato que, segundo o
autor, não constitui defeito ou imperfeição, sendo, no entanto, necessário para buscar pela
inversão de lugares entre exótico em familiar na trajetória da pesquisa.
É isso que se pretende aqui. Ter apresentado o texto em duas bancas de
qualificação, em eventos acadêmicos, nos fóruns de pesquisa do próprio programa de pósgraduação e trazê-lo para defesa, visou possibilitar que os estrangeiros (a banca, ou os
outros) pudessem questionar aquilo que julgavam conhecer, a fim de contribuírem no
avanço do estudo apresentado.
Como trabalhado por Velho (1978), a realidade sempre é filtrada pela
subjetividade do observador, fato que não decreta a quebra do rigor científico, mas nos
obriga a perceber a objetividade relativa e interpretativa dos estudos qualitativos,
observando que:

[...] há indivíduos ou grupos que talvez por um movimento de
estranhamento, como certos artistas, captam e descrevem
significativamente aspectos de uma sociedade de maneira mais rica e
reveladora do que trabalhos mais orientados (real ou pretensamente) de
acordo com os padrões científicos (VELHO, 1978, p. 130).
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É importante pontuar que Diniz (2005, p. 16) retoma uma fala de sua orientadora
durante o mestrado para apontar que “[...] a pesquisa é sempre um acerto de contas com
o passado”50, que considerou ser “[...] mais útil para a comunidade científica e para a
formação docente contar e problematizar” aquilo que vivenciou durante a construção de
sua tese de doutorado.
O meu teste-munho, o teste-munho das participantes da pesquisa, assim como os
recortes clínicos que apresento na tese, demonstram o valor que o trabalho pedagógico
tem para os docentes em questão. A importância da docência na constituição de seus laços
sociais, bem como o caráter de afirmação e justificação de suas existências, pela
sublimação ou ressignificação de pendores vivenciados em suas histórias.
Na pesquisa, deparei-me com professoras que encontram no trabalho essa
possibilidade de afirmação e justificação se suas existências. Do teste-munho de suas
práticas busquei extrair um saber sobre cada uma, um saber que emerge em como cada
um narra sua “[...] história nas malhas do semidizer, de um dizer oblíquo, acrescentando
algo de si”, como pontuado por Frölich e Moschen (2020, p. 120).
As desventuras da pesquisa/escrita são intensas. Sorte é perceber que isso não é
uma questão particular. Se até Freud tinha seus altos e baixos nas suas pesquisas, comigo
não haveria de ser diferente. A pesquisa nos imputa uma experiência, uma espécie de
loucura. Observemos um recorte do processo enfrentado por Freud (1895/1996) quando
da construção do Projeto para uma psicologia científica.
Freud, em maio de 1895, em carta escrita para Wilhelm Fliess (médico especialista
em nariz e garganta que residia em Berlim, acessível às ideias de Freud e com quem
manteve constante correspondência entre 1887 e 1902), quando ainda dos esboços e
rascunhos do texto que ficou conhecido posteriormente como Projeto de uma psicologia
científica, declarava:

Venho dedicando todos os meus minutos livres dessas últimas semanas
a esse trabalho; passo as noites, das onze até as duas da madrugada, a
imaginar, comparar e fazer conjecturas51 desse gênero; e só desisto
quando chego a uma conclusão absurda ou fico tão irremediavelmente
exausto que perco todo o interesse pela minha atividade médica
cotidiana (FREUD-1895, 1996, p. 336).

50

Esse acerto de contas com o passado faz lembrar o posicionamento de Lajonquière (2013), já trabalhado
anteriormente, sobre todo professor ter uma espécie de dívida com algum professor do passado.
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Na tradução encontrada em Bezerra Jr. (2013, p. 34) encontramos: fantasias, interpretações e palpites.
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Já em junho do mesmo ano, ele parecia mais otimista ao afirmar que “[...] a
construção psicológica parece em vias de obter êxito, o que me daria enorme prazer. É
claro que, por enquanto, nada posso afirmar com certeza” (FREUD–1895, 1996, p. 336).
Dois meses depois, em 06 de agosto Freud – 1895 (1996, p. 336) anuncia “[...]
após longas reflexões, creio ter chegado à compreensão da defesa patológica e, ao mesmo
tempo, de muitos processos psicológicos importantes”; porém, dez dias depois escreve:
“[...] pouco depois de comunicar a você a sensacional novidade [...], eis que esbarrei em
novas dificuldades [...], me convenci de que não tenho mais o menor interesse sobre o
assunto52”.
No mês seguinte, em 4 de setembro Freud – 1895 (1996, p. 337) foi visitar Fliess
em Berlim e a conversa entre eles parece ter ajudado, pois a redação do projeto foi iniciada
logo depois. E, em carta datada de 23 de setembro, Freud comunica que em seu retorno,
quando ainda estava no trem, iniciou um resumo do texto, e registra: “[...] já tenho um
volume considerável de meros rabiscos, nos quais deposito grande esperança. Meu
cérebro descansado agora encara como brincadeira as dificuldades acumuladas”.
Já em 8 de outubro Freud envia para Fliess dois cadernos que considerava já
estarem terminados, mas mantem consigo um terceiro caderno, que tratava da
psicopatologia do recalcamento, por entender que ele só levara o assunto até um
determinado ponto. Esse fato fez com que Freud reiniciasse todo o trabalho, sobre o qual
declarava estar “[...] ora orgulhoso e contente com ele, ora envergonhado e deprimido;
até agora depois de um excesso de tormentos mentais, digo a mim mesmo, apaticamente,
que o material ainda não se coaduna e talvez nunca venha a se coadunar” (Freud – 1895,
1996, p. 337).
Fica evidente que independente de diagnósticos estruturais, nossos mecanismos
obsessivos tendem à busca por um ideal que em sua condição de inatingível faz-nos
muitas vezes paralisar. Somente em 20 de outubro, Freud retoma o entusiasmo e relata:

Durante uma noite em que estive muito ocupado... de repente as
barreiras caíram por terra, os véus se desfizeram e me foi possível
enxergar desde os detalhes das neuroses até os determinantes da
consciência. Tudo pareceu encaixar-se, e as engrenagens se ajustavam,
dando a impressão de que o conjunto era realmente uma máquina que
logo começaria a andar sozinha [...]. É claro que mal posso conter
minha alegria (FREUD – 1895, 1996, p. 337).

Na tradução encontrada em Bezerra Jr. (2013, p. 36) tem um complemente interessante: “A psicologia é
mesmo uma cruz. Jogar boliche ou catar cogumelos, pelo menos, são passatempos muito mais agradáveis”.
52
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Ocorre que foi um entusiasmo de curta duração, pois em carta de 8 de novembro,
comunica ter jogado todos os manuscritos de psicologia em uma gaveta, na qual ficariam
até o ano seguinte. Freud “[...] sentira-se esgotado pelo trabalho, irritado, confuso e
incapaz de dominar o assunto, e por isso preferia deixá-lo de lado e se ocupar de outras
questões”. Ainda no mesmo ano em 29 de novembro, escreveu: “[...] já não posso
compreender o estado de ânimo em que concebi a ‘Psicologia’; nem consigo entender
como fui capaz de importunar você com isso53” (FREUD – 1895, 1996, p. 337).
Em 01 de janeiro de 1896, Freud manda uma longa carta para Fliess na qual
revisava algumas das posições fundamentais do “Projeto”. Texto que fica “desaparecido”
cerca de cinquenta anos, embora as ideias nele contidas tenham persistido e florescido
nas teorias da psicanálise.
Quando da importância do texto “Projeto”54, embora Freud tenha tentado destruílo após tê-lo reencontrado após 50 anos, é inegável que:

[...] apesar de ser manifestamente um documento neurológico, contém
em si o núcleo de grande parte das teorias psicológicas de Freud
desenvolvidas mais tarde [...]. O Projeto, ou melhor, seu espírito
invisível, paira sobre toda a série de obras técnicas de Freud até o fim55.

Desde então, apresentei um percurso teórico produzido pelo autor, que nesta
edição percorreu 23 volumes com textos escritos entre 1886 e 1939. Quanto a mim, em
muitos momentos, pareceu-me que terminar o doutorado bastava e que me dedicar apenas
à clínica parecia suficiente. Hoje, já posso me perceber discutindo possibilidades de pósdoutoramento, bem como estou atento e me preparando para concursos públicos como
docente na esfera estadual e federal.
Nos últimos anos, estive convencido, em diversos momentos, de que não tinha
mais o menor interesse na pesquisa acadêmica, e que cuidar de meu casamento, de minhas
plantas, de meu cachorro e maratonar séries eram passatempos muito mais agradáveis.
Faço aqui essa brincadeira com base em uma declaração de Freud para Fliess registrada

Na tradução encontrada em Bezerra Jr (2013, p. 39) temos: “[...] não entendo mais o estado mental em
que imaginei a Psicologia; não consigo conceber como pude infligi-la a você (...) para mim parece ter sido
uma espécie de loucura.
53

Obra inicialmente chamada por Freud de “Projeto de Psicologia” ou “Psicologia para neurologistas”,
publicada em alemão como “Projeto de uma psicologia” e depois rebatizada por James Strachey (tradutor
para o inglês e editor das Obras Completas) como “Projeto para uma psicologia científica”.
54
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Nota da editora In: FREUD – 1895, 1996, p. 342-343.
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por Bezerra Junior (2013, p. 36): “A psicologia é mesmo uma cruz. Jogar boliche ou catar
cogumelos, pelo menos, são passatempos muito mais agradáveis”.
Mas sigo. Durante o percurso e, em especial na reta final, busquei a escuta
daqueles que para mim puderam operar como Fliess operou para Freud e, após largos
momentos com o texto engavetado, eis-me aqui! Voltemos para a pesquisa.
No passo dedicado às análises (corolários) apresento em alguns pontos, vastas
transcrições dos encontros com as professoras envolvidas. Tal narração foi necessária
para que ficassem evidentes as questões que marcam minha subjetividade e a
subjetividade dessas docentes, a fim de possibilitar o entendimento da modalidade de
encontro proposto.
Inserir meu teste-munho na pesquisa não invalida o processo, embora exija maior
rigor de análise. Já adicionar os teste-munhos das professores, visa ofertar um novo tempo
para as elaborações nas pesquisas em psicanálise e educação. O caráter interventivo das
pesquisas é inequívoco, no entanto, os dispositivos que utilizamos nem sempre
possibilitam o contato com uma fala (escrita), para a pesquisa e seus desdobramentos,
solicitei às professoras que escrevessem seus teste-munhos meses após nossos encontros.

4.1

PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO: UMA CAMPO DE INTENSÃO E INTENÇÃO

Quando revisito minha dissertação (BRANDÃO NETO, 2017) ou até mesmo o
meu texto de apresentação no Lattes, é possível observar que vezes me refiro ao campo
psicanálise e educação, como território de areia movediça e, por vezes, falo que minhas
pesquisas ocorrem no encontro ou ponto de tensão entre psicanálise e educação.
Amplas discussões metodológicas demarcam meus escritos, em um movimento
de tensões e intenções. Intensão pelo ambivalente aumento de tensão, força e energia que
o encontro entre esses campos do saber promove; e intenção por aquilo que pode vir a ser
alcançado, superado, e quiçá ressignificado na educação, com a abertura de espaços de
livre fala e a escuta de orientação psicanalítica. Já intenção, remete a propósito, plano e
desejo.
Não questiono a importância dos planos de ensino, dos objetivos práticos
buscados no ato educativo, mas nessa pesquisa, privilegio o campo do desejo nessa esfera.
Uma docência com intenção, nesse escrito, pode ser pensada como uma docência com
desejo.
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Esta pesquisa ocorre dentro do campo que convencionamos chamar de
Psicanálise e Educação. Barros e Abrão (2017, p. 370) em estudo sobre os antecedentes
históricos da psicanálise e educação no Brasil, visitam diversos autores e observam que:
“[...] a psicanálise começou a fazer ressonância em território nacional somente no final
do século XIX, mais especificamente com o psiquiatra baiano Juliano Moreira, fundador
da psiquiatria moderna no Brasil [...], no ano de 1899”56. Os autores identificam também
que esse diálogo entre psicanálise e educação tem, entre suas marcas iniciais o ano de
1909, quando Oskar Pfister escreve e encaminha para Freud textos com intuito de se
pensar em uma “pedanálise”, momento no qual Freud responde informando que deseja
“ampliar a psicanálise a outras disciplinas”57.
No que tange à presença da teoria psicanalítica no universo da educação no Brasil,
eles apontam a existência de dois períodos históricos:

a primeira fase foi caracterizada como um período de divulgação da
teoria psicanalítica junto aos educadores, na década de 1920 até meados
de 1930; a segunda fase foi marcada pela aplicação da psicanálise à
higiene mental escolar, a partir da segunda metade da década de 1930
até 1950 (BARROS, ABRÃO, 2017, p. 370).

Demarcaremos aqui o uso da expressão aplicação da psicanálise. Nos períodos
citados, tal aplicação dava-se nas esferas de formação profissional e tratamento58. A
esfera que interessa aqui, é a que trata da aplicação da psicanálise na pesquisa acadêmica
em educação.
Uma articulação que, conforme relatado por Sandra Francesca Conte de Almeida
(ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020), passa a se apresentar nas
universidades brasileiras com mais representatividade ao final dos anos 80 e início dos
anos 90, do século passado, gerando controvérsias. Psicanalistas estranhavam o uso dos
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As obras de Freud foram então mencionadas na Faculdade de Medicina da Bahia.

Atualmente não é incomum continuarmos nessas tentativas de uma “pedanálise”, agora com base na
articulação de uma educação “psicanaliticamente orientada”: As vicissitudes de uma educação
psicanaliticamente orientada (LIMA, 2007) e Por uma Educação Psicanaliticamente Orientada (LARISSA
ORNELLAS, 2016).
57

Não vou adentrar aqui à discussão sobre o termo “higiene mental escolar”. Sim, a psicanálise em virtude
de sua teorização sobre o desenvolvimento infantil encontrou terreno fértil no movimento da Escola Nova,
no entanto, o que a psicanálise tem de melhor a oferecer não é no “tratamento” daqueles de geram impasse
à escola, mais sim, uma ética ao educador, de modo a se preciso for, subverter as repetições do modelos
totalizantes e generalizantes das instituições, possibilitando assim fecundos encontros com a alteridade, e a
criação de novas formas de fazer o ato educativo, que salvaguardem a existência dos sujeitos envolvidos
no ato.
58
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instrumentos psicanalíticos de pesquisa na universidade, bem como pesquisadores da
educação recuavam à aceitação de modalidades de pesquisa que concebessem ou mesmo
tivessem como objeto o inconsciente. Mas isso requer outra discussão, sobre fato e
critérios de cientificidade.
É inquestionável que psicanálise e educação constituem campos epistemológicos
diferentes, logo a expressão aplicação da psicanálise permite penar e construir caminhos
de possíveis articulações. Passados quarenta anos de esse árduo processo de inserção da
psicanálise no campo da pesquisa em educação, muitas barreiras foram derrubadas. Eu
mesmo, recentemente, durante o mestrado, deparei-me ainda com dificuldades em
defender minha pesquisa de orientação clínica no mesmo programa de pós-graduação que
agora defendo esta tese. Ao longo dos estudos, observei a existência de tentativas diversas
de aproximações entre a pesquisa de orientação psicanalítica e as modalidades clássicas
de pesquisa em educação, como meios para os quais os pesquisadores recorriam para
validar seus trabalhos (BRANDÃO NETO, 2017).
Vivemos em um momento que parece demarcar um divisor de água nesse sentido.
Observemos as seguintes obras publicadas nos últimos anos: Análise Psicanalítica de
Discurso: perspectivas lacanianas (DUNKER; PAULON; MILÁN-RAMOS, 2016, p.
07), obra na qual os autores visam ofertar “[...] subsídios conceituais e metodológicos
para uma prática do discurso de orientação lacaniana” nas pesquisas universitárias 59 e;
Pesquisa e Psicanálise: do campo à escrita (FERREIRA; VORCARO, 2018), livro no
qual os textos indicam que a escrita de cada psicanalista-pesquisador, ao formalizar as
singularidades discursivas, inscrevem o particular da clínica na ciência.
Independente da relevância das obras citadas, existem publicações nascidas da
prática de pesquisas em psicanálise e educação que aqui interessam sobremaneira:
Violência e Escola: escuta de professores e análise de práticas profissionais de
orientação psicanalítica (PAULO; ALMEIDA, 2015), obra com a qual tive o primeiro
contato com a análise de práticas profissionais que alicerçou minha pesquisa no mestrado;
O nome atual do mal-estar docente (PEREIRA, 2016), no qual o autor faz uma descrição
minuciosa dos percursos metodológicos da pesquisa-intervenção de orientação clínica;
Psicanálise & Educação: o que falta em um está no outro? (ORNELLAS, 2019), no qual
a psicanalista-pesquisadora apresenta um criterioso levantamento desse campo de
pesquisa; e, por fim, Retratos da Pesquisa em Psicanalise e Educação (VOLTOLINI;
59

Tive a oportunidade de acompanhar remotamente, em 2021, uma disciplina na pós-graduação em
Psicologia da USP com o mesmo título do livro e ministrada pelos autores.
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GURSKI, 2020, p. 10), que reúne textos de diversos pesquisadores compromissados com
os modos atuais de sofrimento psíquico e que se interrogam: Como enlaçar psicanálise,
educação, pesquisa e política?
Essa última obra nos oferta contato com os mais diversos caminhos que os
pesquisadores em psicanálise e educação têm percorrido no sentido de afirmar as
peculiaridades desse campo de pesquisa e seus dispositivos.
Nosso grupo de pesquisa (Geppe-rs – Grupo de Estudos e Pesquisas em
Psicanálise, Educação e Representações Sociais) dedica-se no momento à construção do
livro: Método(vias) de Pesquisa em Psicanálise e Educação, no qual resgatamos as vias,
os caminhos percorridos pelos mestrandos e doutorandos do grupo de Psicanálise e
Educação, na construção e aplicação de suas pesquisa, bem como na elaboração e análise
de suas dissertações e teses. O grupo de pesquisa tem uma marca singular na utilização
de metáforas e imagens que conduzem os trabalhos, bem como outras peculiaridades que
conferem à obra um tom singular. Conseguimos nos últimos anos deixar de ancorar
nossas análises nas escolas clássicas de análise de discurso, e aos poucos, temos
construído vias de intervenção e análise propriamente clínicas.
Em evento promovido pelo Geppe-rs e transmitido pelo canal do PPGEduC,
Sandra Francesca Conte de Almeida e Marcelo Ricardo Pereira (ALMEIDA; PEREIRA;
BRANDÃO NETO, 2020), pontuam o histórico do campo psicanálise e educação,
registrando como tais vias de pesquisa foram marcadas por muitos impasses. Sandra
Francesca Conte de Almeida registra que:

Foi no campo onde menos se espera que pudesse haver uma produção
de transmissão da psicanálise que pudesse ter consequências de fato na
vida cotidiana, na vida das pessoas, em determinados campos como a
Educação, foi na universidade que isso foi possível. Foram
pesquisadores ligados aos grupos de pesquisa que em determinado
momento se deram conta de que era preciso ter coragem para propor
por exemplo na ANPEP um grupo de trabalho em Psicanálise e
Educação [...] na época tínhamos receio de sermos rejeitados. São
muitos anos desbravando esses caminhos, acertando aqui e errando ali,
mas tentando dar conta de encontrar dispositivos de pesquisa que
pudessem recorrer aos operadores conceituais da psicanálise, a
dispositivos de escuta que levassem em conta a singularidade dos
sujeitos, que pudessem ser aplicados em grupos profissionais [...] e esse
foi nosso maior desafio, tentar em um grupo de trabalho, em um grupo
de escuta, em um espaço de conversação, em um grupo de análise de
práticas profissionais com educadores, com professores, ter e criar as
condições de se ter uma associação livre coletivizada, ou seja, que a
gente pudesse utilizar o método, o dispositivo fundamental da
psicanálise, mas aplicado a uma outra realidade, a um outro campo, com
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uma outra finalidade, que não a finalidade terapêutica propriamente
dita. [...] O que é que a gente faz? Trata-se de uma pesquisa em
psicanálise? Não é uma pesquisa em psicanálise? É uma pesquisa
aplicada? É um trabalho de extensão? Todas essas perguntas que para
nós não tinham respostas prontas, a gente teve que as construí-las (no
sentido de responde-las na medida do possível) coletivamente. E assim,
chegamos hoje a um campo de estudo fértil, com querência, com
consistência [...] (ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020,
12:09-17:20).

Marcelo Ricardo Pereira cita nomes da história internacional e nacional que se
debruçaram sobre o campo da psicanálise e educação desmembrando esse campo de
estudo do universo da psicologia do desenvolvimento. Pereira reconhece o período
histórico no qual a psicanálise foi entregue à psiquiatria, momento no qual a psicanálise
e educação também sofrem uma espécie de “ortopedia” de “teorização consagrada”, e
discorre:

[...] nós não inventamos a roda, [...] a psicanálise e educação nasce junto
com a psicanálise [...], a psicanálise, a psicanálise e educação, elas têm
que estar sempre à margem, elas têm que estar sempre furando o
discurso e não no cento do discurso. [...] esses heroicos iniciadores
permitiram hoje que a gente tivesse a chance de qualificar a psicanálise,
para que ela pudesse voltar ao frescor dela mesma, que é interrogar todo
discurso hegemônico, para verificar o furo discursivo, a falha
discursiva, onde aquilo manca, para que a humanidade mesma possa
andar [...], mas não é fácil, todos os dias nós temos que mostrar o que
fazemos para que a gente possa ter esse lugar [...] e assim, sem
colonização de disciplina, sem que a psicanálise colonize educação ou
vice-versa, fazer uma interface que deixa de ser psicanálise, deixa de
ser educação, e passa a ser um campo novo onde a gente milita. [...] Pós
anos 80 nós fizemos uma espécie de potencialização da psicanálise e
educação, no sentido de voltar ao frescor dos conceitos fundamentais:
pulsão, transferência, desejo, inconsciente, para que a gente pudesse
então redescobrir todo um campo dentro do universo educativo a partir
do sintoma da educação, a partir dos sintomas educativos de diversas
ordens (ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020, 21:44–
25:32).

Sandra Francesca Conte de Almeida comenta que foi a partir dos anos 80, na
universidade, onde não se esperava, que psicanalistas/professores/pesquisadores, com
relevante coragem, promoveram produção e transmissão da psicanálise com efetivas
consequências na vida cotidiana. Nessa esteira, Marcelo Ricardo Pereira destaca que pósanos 80 foi promovida uma espécie de potencialização da psicanálise e educação. Que
condições sociais estariam ligadas a esse marco temporal?
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Essa marca dos anos 80 fez-me lembrar do já citado livro publicado por Sousa
Santos (2020, np) intitulado A cruel pedagogia do vírus. Nessa obra o autor afirma
estarmos vivendo nos últimos 40 anos um estado de crise permanente; vendo a
legitimação de uma escandalosa concentração de riquezas; assistindo ao boicote a
possíveis medidas de se evitar uma catástrofe ecológica; presenciando 40 anos de ataques
aos direitos dos trabalhadores, chegando então à conclusão de que o capitalismo sujeitou
a saúde, a educação e a segurança e além disso:

[...] foi dada prioridade absoluta ao princípio do mercado em detrimento
do Estado e da comunidade [...]. Foi assim que as universidades
públicas foram sujeitas à lógica do capitalismo universitário, com os
rankings internacionais, a proletarização produtivista dos professores e
a conversão dos estudantes em consumidores de serviços universitários
(SOUSA SANTOS, 2020, np).

Por estar atendo a esse movimento que escolho uma instituição de ensino superior
como lócus da pesquisa e pesquiso com professores que convocam os estudantes à
manutenção do saber vivo. Acredito que eles são esses seres capazes de não anular os
estudantes colocando-os como consumidores, bem como de romper com as garras
institucionais, e assim furar os discursos, independente de uma pretensa orientação
psicanalítica. Para além de suas posições subjetivas ou seus sintomas, são sujeitos que em
certa medida colocam o seu desejo em ato no ato educativo. O desejo de que a
aprendizagem faça acontecimento.
Acredito que esse estado de quarentena política, cultural e ideológica (SOUSA
SANTOS, 2020) que vivemos nos últimos quarenta anos, tenha convocado os
psicanalistas a saírem dos seus consultórios, resgatar o frescor dos conceitos
fundamentais da psicanálise, encontrar na universidade um espaço de transformação do
social, a fim de criar e consolidar o campo da psicanálise e educação.
Fiquemos com essa afirmação de Marcelo Ricardo Pereira (ALMEIDA;
PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020, 24:44’) de que militamos em um campo outro,
“[...] que deixa de ser psicanálise, deixa de ser educação, e passa a ser um campo novo”.
Essa marcação é condição sine qua non para a escuta dos percursos metodológicos dessa
pesquisa.
Lembro que na banca de defesa de uma colega do Geppe-rs, Cristina Kupfer falou
algo assim: “[...] na psicanálise só há um, nas pesquisas em psicanálise é educação são no
mínimo dois”. Não é análise, é uma outra coisa. Atuamos com os conceitos fundamentais
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da psicanálise na construção de um campo outro, mas com inquestionável potencial
interventivo.
Em outra produção, Pereira (2020, p. 47) ao testemunhar sua prática psicanalítica
ou de orientação clínica no universo da educação observa que:

[...] psicanálise e educação se tornou uma disciplina própria. Ela passou
a se interessar menos pelas ortopedias de descrições lineares,
individualizantes e [...] quase instrumentais acerca das fases de
desenvolvimento da libido e do complexo de Édipo, e a buscar mais
abertamente o entendimento das vicissitudes do “isso”, do desejo, da
pulsão, do mal-estar e do sintoma no âmbito educativo. Tal fato vem
ocorrendo em diversas universidades, instituições psicanalíticas e
outros órgãos de pesquisa de certas partes do mundo, incluindo o Brasil,
que tem posição de destaque no que tange a essa nova disciplina. Como
se pode constatar, a psicanálise praticada nessa interface é bem mais
desentrincheirada, desinibida, aberta e extensamente experimentada
nos espaços sociais e educativos [...]. É importante confrontar a
psicanálise com outros saberes e outras experiências. Temos, assim, que
levá-la à cidade, ao vínculo social e ao debate de muitos.

Marcelo Ricardo Pereira também diz que precisamos dar um passo além do dado
pela psicanálise, pois quando conseguiu se “apartar” da psiquiatria, encontrou
possibilidades de manutenção de um lugar na academia que culminou em uma psicanálise
sociologizada, antropoligizada, explicando que:

[...] à medida como a psicanálise foi se desmembrando da medicina, ela
foi criando laços com as ciências sociais como forma de não se
biologizar, acontece que, ela vai se dissolvendo nesse amplo espectro
das ciências humanas e sociais. Mas qual é o nosso quinhão? A nossa
vírgula? Ao meu ver, a nossa vírgula está essencialmente calcada na
radicalidade de uma clínica dentro do espaço educativo, e essa clínica
na vertente mais fundamental da clínica. Clínica vem de “inclinar
sobre”, inclinar sobre a singularidade para fazê-la falar. E esse é o
movimento que temos feito na atualidade [...]. Temos um grande
número de pessoas tentando fazer mais do que uma pesquisa, mas do
que fazer coro com sociólogos da educação, pedagogos, historiadores,
antropólogos, enfim. Buscamos levar a clínica para sua condição
mesma de singularidade. Estamos muito mais preocupados com as
singularidades discursivas, do que com as regularidades, a pesquisa
intervenção como o próprio nome diz, ela tem um sentido muito
específico, ela não só é investigação, mas ela é intervenção no real, para
retificar as relações desse sujeito com o real, para localizá-lo, para fazêlo vir à cena, para que ele tenha a chance de minimamente elaborar algo
sobre si, desalienar-se minimamente para poder retificar suas relações
(ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020, 28:55- 31:08’).

Nesse momento Sandra Francesca Conte de Almeida acrescenta que
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[...] toda prática profissional, ela é uma prática que por mais profissional
que ela seja, por maior que seja esse caráter profissional, e é muito
importante que tenhamos esse caráter profissional no ofício docente,
não se trata de vocação, somos profissionais e temos que ser
reconhecidos como tais. Mesmo que esse caráter profissional seja
preponderante, e ele é muito importante, ele não está separado, não está
desarticulado daquele que exerce o ofício, ou seja, ele está impregnado
de subjetividade (ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020,
32:40-33:28’).

A prática das professoras participantes está impregnada de suas subjetividades e
isso constitui a essência de minha pesquisa. Os recentes estudos que tenho desenvolvido
apontam que, o que está em jogo numa análise de discurso voltada à vertente psicanalítica
é a transferência60, a análise dos acontecimentos61 e os fenômenos discursivos
desencadeados pelo ato do analista/pesquisador, como o próprio nome diz – um ato, logo,
alguém atua. Marcelo Ricardo Pereira pontua que:
Mas do que a teoria freudiana em si, o que mais interessaria a nós hoje,
é a posição de Freud, é o ato de Freud, o transmissível da obra freudiana
é mais o ato que ele fez em relação ao real do que propriamente seus
ensinamentos, talvez nós da vertente contemporânea da psicanálise e
educação tenhamos herdado o ato de atuar, o ato de efetivar um corte
no real que não seja necessariamente a doutrina, não podemos nos
esconder atrás das doutrinas, não podemos ficar repetindo e
consagrando a psicanálise a partir das nossas pesquisas, confirmando
suas teorias. A Psicanálise não preciso disso (ALMEIDA; PEREIRA;
BRANDÃO NETO, 2020, 52:15–53:11’).

Normalmente as pesquisas em psicanálise e educação partem de uma queixa, de
um sintoma presente no campo educativo, de um mal-estar. Acreditávamos que o maior
desafio desta pesquisa fosse exatamente transformar a minha demanda (tese) em uma
empreitada dos sujeitos na construção de um saber sobre si mesmos. Entretanto, o critério
utilizado para seleção das participantes tinha grande potencial de mantê-las no discurso
do mestre, para que assim conduzissem suas falas assentadas no seu suposto saber-fazer
consciente.
Tinha clareza de que seria preciso, assim como na clínica, esperar, sem a garantia
de ocorrer, ou quando ocorrer, que o inconsciente se fizesse presente nas repetições, nos
lapsos, nos silêncios etc. Seria primordial observar as resistências. Mas fui surpreendido.
60
61

Inicialmente imaginária na pessoa do pesquisador e depois ao trabalho.

Acontecimento em Pêcheux (2006) refere-se ao acontecimento discursivo que provoca uma nova
possibilidade para o enunciador produzir outros significados.
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A pergunta inicial: Como foi para você ser indicado pelos estudantes como
excelente?, parece ter apontado para a completude intangível e não foi difícil que elas
fossem remetidas à castração e se questionassem a esse respeito. A abertura para escuta
desencadeou naturalmente a fala. A confrontação e não somente a interpretação fomentou
a fala, pois nos encontros, os conhecimentos e as teorias entravam com regularidade em
estado de suspensão, permitindo que emergissem os saberes pelas suas práticas,
experiências pessoais e, principalmente, os seus saberes não sabidos.
Algo singular de cada professora e que estava atrelado ao seu fazer profissional
veio à consciência. Não que elas necessariamente não soubessem disso, mas não tinham
ainda pensado a respeito. Busquei por professores nos quais, o mais transmissível de suas
obras fossem seus atos, e não seus conhecimentos, ensinamentos ou dogmas. Com as
devidas variações dos dispositivos (entrevistas individuais, espaços coletivos de fala,
desenho etc.) a técnica continua a mesma criada por Freud, a já citada associação livre.
Acerca do método retomemos as contribuições de Marcelo Ricardo Pereira:

O discurso do inconsciente é estruturado enquanto discurso do mestre,
o inconsciente está do lado do discurso do mestre e, para que ele possa
ser desvendado ele precisa de método para alcançá-lo, esse método não
é necessariamente o método das ciências humanas e sociais, nem tão
pouco das biológicas, nem de outra área. É um método esvaziado de
imaginário, que é o que o Freud inventa, chamado método clínico, que
não é o método clínico médico, é o método clínico que vai escutar o
sintoma, para fazer com que a fantasia que sustenta esse sintoma possa
ser atravessada [...]. Que é basicamente o método “recordar, repetir e
elaborar”, um texto fulcral no qual ele diferencia o nosso fazer de
qualquer possibilidade de metodologias psicológicas, porque ele vai
dizer: não me interessa a recordação, a lembrança, interessa a
recordação como ato, ou seja, o sujeito lembra atuando, e quando ele
atua você tem chance de intervir para que ele elabore. O sujeito precisa
atuar, compulsivamente atuar, precisa da compulsão à repetição a atuar,
de maneira que ele lembra, recorda atuando, e assim a partir de uma
intervenção, ele tem a possibilidade de elaborar. Para que ele possa de
deslocar desse ponto cego de compulsão à repetição [...]. O que a gente
faz hoje é trazer esse método clínico para a ordem educacional, claro,
cada um com seus estilos, suas formas, suas trajetórias, mas o
fundamental é que espírito do método clínico esteja presente, pois só
ele alcança o inconsciente. Então é método, a partir da associação livre
e da transferência ele se dá. Esse método precisa se reatualizado, nós
não fazemos mais clínica como Freud fazia [...] nós aqui, lidamos com
sujeitos brasileiros, nós aqui lidamos com tipos de operação subjetiva
própria [...] nós temos uma visada, um método, mas esse método vai
recebendo codificações a partir da operação do agora, essa clínica foi
atualizada e nós estamos inventando ela em ato, nós estamos agora
fazendo ela valer. Como? Inventando, ensaiando, errando, acertando,
voltando, revendo onde não foi bom, fazendo um movimento que foi
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propriamente a atitude de Freud e dos psicanalistas que o sucederam,
mas sobretudo de Freud, que foi o que ele fazia, ele inventava, voltava,
tentava novamente (ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO NETO, 2020,
1:23:38-1:27:34’).

No momento desta colocação Sandra Francesca Conte de Almeida complementa:

quem faz pesquisa no campo da psicanálise, sobretudo quem faz
pesquisa nessa interface da psicanálise e educação, a gente sempre foi
cobrado durante muito tempo para dar conta, dar provas, daquilo que a
gente faz. Podemos sim tomar um referencial epistemológico outro que
não sejam os referenciais das ciências como tal, do método científico
cujo ponto central seja a experimentação e a racionalização [...]. Nossa
ciência ela tem uma teoria, a psicanálise tem uma teoria consistente, ela
tem um objeto que é o inconsciente, e ela tem um método para estudar
e investigar esse inconsciente (ALMEIDA; PEREIRA; BRANDÃO
NETO, 2020, 1:28:37-1:30:30).

Como já supunha Freud (1919/2010, p. 292):

Então haverá para nós a tarefa de adaptar nossa técnica às novas
condições [...]. Mas, como quer que se configure essa psicoterapia para
o povo, quaisquer que sejam os elementos que a componham, suas
partes mais eficientes e mais importantes continuarão a ser aquelas
tomadas da psicanálise rigorosa e não tendenciosa.

Visitemos então dois textos de Freud que, não sozinhos, ofertam sustentação à
ética com a qual conduzimos nossas pesquisas.
4.1.1 Freud 1919 – Caminhos da terapia psicanalítica

A tarefa do analista seria a de salvaguardar
para que esta extensão não seja
esgarçamento, para que as formas da
psicanálise estar no mundo – mundo que
varia historicamente – ainda tenham algo da
psicanálise. Partitivo que desapareceu da
língua portuguesa o da – assim como se diz
bebeu do vinho e não o vinho – indica que a
psicanálise não é da ordem do esgotável, pelo
menos não enquanto houver falantes. Sua
forma clínica original pode ser superada por
força das novas condições do mundo, mas
não sua razão de ser.
Rinaldo Voltolini
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A citação acima é um recorte de um texto no qual o autor lembra que 2019 marca
o centenário do texto de Freud62 que aqui retomaremos. Voltolini (2020, p. 190, grifo do
autor) demarca que, nesse texto, Freud deixa de lado questões “[...] acerca do lugar da
psicanálise no mundo, com relação à ciência, à religião, à Filosofia, momentos em que se
punha a delimitar o que a psicanálise é, para se dedicar, neste texto, a se perguntar o que
ela será?”
O autor defende a condição especial desse texto, pois nele é colocado em questão
o alcance social da terapia analítica sem deixar de reconhecer os limites de acessibilidade
à análise nas condições do tratamento padrão. O texto em tela começa com um
posicionamento de Freud (1919/2010) que merece nossa admiração.
Anteriormente, eu tratei das “procissões falofóricas” que as mais diversas áreas
do saber promovem e de como isso parece ser inútil tendo em vista que a falseabilidade
constitui essência da natureza científica e,

como sabem, nunca nos gabamos da completude ou inteireza de nosso
saber e de nossa capacidade; estamos prontos, agora não menos que
antes, a admitir as imperfeições de nosso conhecimento, aprender novas
coisas e mudar em nossos procedimentos o que puder ser melhorado
(FREUD, 1919/2010, p. 280).

Freud (1919/2010), ao imaginar que novas direções a psicanálise poderia tomar,
observa que o trabalho realizado na análise consistia em trazer à consciência o material
reprimido e em promover a decomposição dos sintomas e manifestações patológicas em
seus motivos e instintos (dos quais o paciente nada sabe, ou não sabe o bastante),
concluindo que, possivelmente, no futuro, haveria a necessidade de “fundir o ouro da
psicanálise”63 a outros procedimentos, com vistas a ampliar o alcance da terapia analítica,
pois,

não podemos deixar de acolher também pacientes tão desorientados e
ineptos para a vida que será preciso aliar, em seu tratamento, a
influência educativa com a analítica, e também para a maioria dos
outros haverá ocasião em que o médico é obrigado a atuar como
educador e conselheiro. Mas isso deve ocorrer com grande cuidado, e o
doente não deve ser educado para se assemelhar a nós, mas para liberar
e consumar sua própria natureza (FREUD, 1919/2010, p. 289).

62

Na publicação visitada por Voltolini o título do texto foi traduzido como: Linhas de Progresso na Terapia
Analítica.
63
Em referência a uma expressão usada por ele no final do texto, p. 292.
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Um pouco antes no texto, Freud (1919/2010, p. 285) descreve a tarefa terapêutica
com base em dois fatores: “tornar consciente o reprimido e pôr em descoberto as
resistências”.
E, se essas premissas forem seguidas, ou seja, se o que estiver em jogo em
determinado procedimento for consciencializar algo pela via da emergência do sujeito do
inconsciente, se já compreendermos que a transferência não é um fenômeno exclusivo ao
setting analítico, se os sintomas ainda se apresentam como enigmas a serem desvendados,
e se os chistes, os atos falhos e os sonhos narrados rompem o controle consciente na fala,
fazendo emergir algo, ao existirem tais condições, desde que que se mantenha o rigor de
não se acreditar ter chegado à verdade última, não sendo tendenciosa, falamos de
psicanálise, mesmo que por caminhos diferentes do clássico consultório e do divã.
Nossos tempos estão repletos de atividades promovidas por analistas convocados
aos mais diversos espaços sociais onde algum sofrimento, mal-estar, ou sintoma se
apresenta. Freud (1919/2010) já apontava que “o desenvolvimento de nossa terapia
tomará provavelmente outros caminhos”, algo que ficou caracterizado como “atividade”
por parte do analista:

Nós já somos ativos o bastante, sem dúvida. Mas devemos deixar o
doente a lidar sozinho com as resistências que lhe foram apontadas?
Não podemos lhe prestar outro auxílio senão o que ele experimenta com
o estímulo da terapia? Não é natural ajudá-lo também de outra forma,
colocando-o na situação psíquica mais favorável para a desejada
solução do conflito? Pois o que ele pode alcançar depende igualmente
de uma série de circunstâncias externas. Devemos hesitar em interferir
nessa constelação externa, modificando-a adequadamente? Penso que
uma tal atividade do médico que analisa é inatacável e inteiramente
justificada (FREUD, 1919/2010, p. 284).

Como pontua Voltolini (2020, p. 191) é a “[...] universalidade da teoria, mais do
que a eficiência da clínica” freudiana, que permite assento à psicanálise em nossos tempos
e, nesse contexto, postula que:

visionário, Freud parecia prever o que hoje não é difícil constatar. Na
universidade, por exemplo, a psicanálise conheceu uma inserção
centrífuga, e não centrípeta, ou seja, ela aparece mais compondo o
currículo de formação de outros profissionais – psicólogos, pedagogos,
médicos, linguistas, sociólogos, etc., do que num curso pensado para
uma formação de analistas, sonho de Freud e tentativa de Lacan que
nunca se concretizaram. Nas redes de saúde pública, onde um
tratamento de massa é oferecido, a psicanálise aparece entranhada na
concepção de alguns dispositivos de trabalho, estes mesmos sem o
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compromisso nem a métrica do tratamento padrão. Lacan soube
retomar bem a inspiração presente nessa assertiva de Freud64 e dar a ela
um tratamento teórico condizente. Propôs os termos de psicanálise em
intensão e extensão. Mais célebre entre os analistas do que o texto de
Freud, esse binômio não faz senão retomar e aprofundar a inspiração
freudiana. O futuro da psicanálise não seria uma expansão, mas sua
extensão! É alargando sua palavra no mundo – extensão – e não
reproduzindo o setting em todo o tecido social – expansão – que a
psicanálise encontraria seu futuro, ou não encontrará nenhum (FREUD,
1919/2010, p. 191).

Esta tese abraça o desafio dessa extensão. Busquei seguir as premissas necessárias
que mantém o caráter clínico da pesquisa, não esperei qualquer completude nos
resultados, acatei as próprias mudanças que o estudo precisou sofrer em seu percurso,
principalmente a partir do encontro com as professoras que compuseram a amostra. Essa
é uma reflexão constante na orientação.
Além das possíveis análises provenientes do caso-a-caso, fato que resguarda a
singularidade tão cara à psicanálise, foi possível encontrar uma chave coletiva nas falas
das duas professoras e no meu próprio testemunho: “A”s falas das mães operando como
significantes mestres nos processos de subjetivação dos sujeitos. E existe um risco aqui:

Aqui um risco em relação à assertiva de Freud sobre a extensão da
psicanálise: o de perder o rigor da teoria. De fato, o risco é grande dada
a tentação que esse coletivo, presente no termo “A” pode carregar de
um efeito de generalização que romperia com a questão da
singularidade, tão definidora da démarche psicanalítica. Faz parte das
“novas condições” do mundo esta generalização, fim da subjetivação
em prol das subjetividades. Um sujeito-objeto é o que reclama nossa
sociedade atual. Salvaguardar algo da psicanálise neste contexto é
marcar a divisão do sujeito: se ele é um adolescente não é qualquer um
adolescente, se ela é uma mulher grávida não é qualquer uma mulher
grávida (VOLTOLINI, 2020, p. 191).

Nesta pesquisa há professoras da pós-graduação, mas não são quaisquer
professoras da pós-graduação.
O presente da psicanálise, em grande medida, fruto de psicanalistas nas
universidades, consiste no fomento à pesquisa, no desenvolvimento de dispositivos e na
criação de espaços com alcance social antes improváveis, mas ainda aquém da suposição
freudiana:

64

Refere-se às novas condições.
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[...] suponhamos que alguma organização nos permitisse aumentar
nosso número de forma tal que bastássemos para o tratamento de
grandes quantidades de pessoas. Pode-se prever que em algum
momento a consciência da sociedade despertará, advertindo-a de que o
pobre tem tanto direito a auxílio psíquico quanto hoje em dia já tem a
cirurgias vitais. E que as neuroses não afetam menos a saúde do povo
do que a tuberculose, e assim como esta não podem ser deixadas ao
impotente cuidado do indivíduo. Então, serão construídos sanatórios ou
consultórios que empregarão médicos de formação psicanalítica, para
que, mediante a análise, sejam mantidos capazes de resistência e de
realização homens que de outro modo se entregariam à bebida,
mulheres que ameaçam sucumbir sob a carga de privações, crianças que
só têm diante de si a escolha entre a neurose ou o embrutecimento. Esses
tratamentos serão gratuitos. Talvez demore muito até que o Estado sinta
como urgentes esses deveres (FREUD, 1919/2010, p. 291-292).

Assim como o mundo varia historicamente, as formas de adoecimento psíquico
também. Uma tentativa de atualização do final da citação anterior, talvez fosse buscar
ofertar caminhos pelos quais: crianças (e suas famílias) possam ser precocemente
atendidas com vistas à oferta de processos constitutivos menos embaraçados, untados de
simbólico e voltados à capacidade de criação e manutenção do laço social; crianças,
jovens, adultos ou idosos, independentemente de serem cisgêneros e transgêneros,
possam pela análise encontrar meios de não sucumbir à inflação do imaginário e o
imperativo do gozo que marca nosso tempo etc.
Observemos que nas palavras de Freud, a ideia era aumentar o número de
psicanalistas, o que talvez ele não tivesse previsto foram os dispositivos, as novas
condições como o que tratarei mais adiante como a associação livre coletivizada. A teoria
psicanalítica é construída e reconstruída em função da prática. Não existe estudo da obra
freudiana ou mesmo lacaniana sem comparação de traduções, notas de rodapé, prefácios,
notas do editor, notas etc.
Inicio com um texto de Freud de 1919, mas para explicitar melhor o que proponho
no que diz respeito a um método, voltemos a um texto de Freud de 1914. Nos encontros
com as professoras, a escuta direcionada às manifestações do inconsciente e assentadas
no estabelecimento da transferência, permitiram que elas repetissem, recordassem e
elaborassem algo.
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4.1.2 Freud 1914 – Recordar, repetir e elaborar

É um método esvaziado de imaginário, que é
o que o Freud inventa, chamado método
clínico, que não é o método clínico médico, é
o método clínico que vai escutar o sintoma,
para fazer com que a fantasia que sustenta
esse sintoma possa ser atravessada [...]. Que
é basicamente o método “recordar, repetir e
elaborar”, um texto fulcral no qual ele
diferencia o nosso fazer de qualquer
possibilidade de metodologias psicológicas,
porque ele vai dizer: não me interessa a
recordação, a lembrança, interessa a
recordação como ato, ou seja, o sujeito
lembra atuando, e quando ele atua você tem
chance de intervir para que ele elabore.
Marcelo Ricardo Pereira

A leitura dos corolários permitirá observar esse fenômeno relatado pelo autor da
epígrafe acima. Nos nossos encontros, a professora “A” repete sua “necessidade pelo
olhar”, sua necessidade em “atender às expectativas”. Já a professora “B” repete sua
“vergonha”, o sentir-se “boba”, e foi atentar-se a esses fenômenos que se possibilitou a
leitura dos casos. Mas retornemos à fonte.
Em 1914, Freud escreve Recordar, repetir e elaborar iniciando o texto lembrando
as alterações que a técnica psicanalítica sofreu ao longo do avanço da clínica. O autor
registra que a primeira fase foi marcada pela catarse que ocorria a partir do esforço em
reproduzir os processos psíquicos da situação traumática, gerando uma descarga pela
atividade consciente. Nesse momento do desenvolvimento da técnica, recordar e ab-reagir
(com auxílio da hipnose) consistiam nas metas do tratamento.
Na segunda fase, após se abandonar a hipnose, visava-se descobrir o que a
analisando não conseguia recordar por meio dos pensamentos espontâneos. O paciente,
em obediência à regra fundamental da associação livre, dizia tudo aquilo que lhe viesse à
cabeça, esse trabalho árduo de superação das críticas a seus pensamentos parece substituir
a função da ab-reação, as resistências eram contornadas pelo trabalho de interpretação do
analista, mas mantinha-se o foco nas circunstâncias correlatas à formação do sintoma.
Na terceira fase, o analista renunciava a necessidade de identificar um fator ou
problema específico correlato à formação do sintoma, a arte da interpretação mais do que
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comunicar resultados e respostas, passando a ter função de reconhecimento das
resistências e torná-las conscientes. Com isso:

verifica-se então uma nova espécie de divisão do trabalho: o médico
descobre as resistências desconhecidas para o doente; sendo essas
dominadas, com frequência o doente relata sem qualquer dificuldade as
situações ou os nexos esquecidos. O objetivo dessas técnicas
permaneceu inalterado, sem dúvida. Em termos descritivos:
preenchimento das lacunas da recordação; em termos dinâmicos:
superação das resistências da repressão (FREUD, 1914b/2010, p. 195).

Como disse Pereira (2020), os pesquisadores em psicanálise e educação utilizam
essa herança deixada por Freud.
Freud (1914b/2010) nota que os esquecimentos não necessariamente são
esquecimentos, mas bloqueios ao acesso a algumas impressões, cenas e vivências. Ele
pontua que: “quando o paciente fala desse ‘esquecimento’, raramente deixa de
acrescentar: ‘Na verdade, eu sempre soube, apenas não pensava nisso’” Freud
(1914b/2010, p. 196-198).
O autor (1914b/2010, p. 196-198) observa também que alguns esquecimentos não
condizem com a falta de acesso consciente à alguma vivência, mas em “[...] dissolução
de nexos, não reconhecimento de sequências lógicas, isolamento de recordações”. E
conclui que, em geral, não é possível acessar as lembranças de vivências promotoras de
tensão psíquica ocorridas em terna infância “[...] e que na época foram vividas sem
formação se sentido, mas depois, a posteriori, encontram compreensão e interpretação”.
Nesse momento, Freud (1914b/2010, p. 199) vai fazer a marcação que embasa a
fala de Pereira (2020) anteriormente: “[...] é lícito afirmar que o analisando não recorda
absolutamente o que foi esquecido e reprimido, mas sim o atua. Ele não o reproduz como
lembrança, mas como ato, ele o repete, naturalmente, sem saber que o faz”.
Freud então exemplifica:

O analisando não diz que se lembra de haver sido teimoso e rebelde ante
a autoridade dos pais, mas se comporta de tal maneira diante do médico.
Não se lembra de que sua investigação sexual infantil não o levou a
nada, deixando-o perplexo e desamparado, mas apresenta uma
quantidade de sonhos e pensamentos confusos, lamenta que nada dá
certo para ele, e vê como seu destino jamais concluir um
empreendimento. Não se lembra de ter se envergonhado bastante de
certas atividades sexuais e ter sentido medo de que fossem descobertas,
mas mostra vergonha do tratamento a que se submete agora e procura
escondê-lo de todos etc. Sobretudo, ele começa a terapia com uma
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repetição desse gênero. Frequentemente, ao comunicar a regra
fundamental da psicanálise a um paciente com uma vida cheia de
eventos e uma longa história de doença, o solicitar que ele diga o que
lhe ocorrer, esperando que suas declarações fluam como uma torrente,
constantemente ele nada diz. Guarda silêncio e afirma que nada lhe
ocorre. Isto não é outra coisa, naturalmente, que a repetição de uma
atitude homossexual que se evidencia como resistência contra qualquer
recordação. Enquanto ele permanecer em tratamento, não se livrará
desta compulsão de repetição; por fim compreendemos que este é seu
modo de recordar (FREUD, 1914b/2010, p. 200-201).

Freud (1914b/2010) passa então e examinar a importância desta compulsão à
repetição e sua relação com a transferência e a resistência:

Logo notamos que a transferência mesma é somente uma parcela da
repetição, e que a repetição é transferência do passado esquecido,
[transferência] não só para o médico, mas para todos os âmbitos da
situação presente. Devemos estar preparados, portanto, para o fato de
que o analisando se entrega à compulsão de repetir, que não substitui o
impulso à recordação, não apenas na relação pessoal com o médico,
mas também em todos os demais relacionamentos e atividades
contemporâneas de sua vida, por exemplo, quando, no decorrer do
tratamento, escolhe um objeto amoroso, toma para si uma tarefa,
começa um empreendimento. Também a participação da resistência não
é difícil de reconhecer. Quanto maior a resistência, tanto mais o
recordar será substituído pelo atuar (repetir) (FREUD, 1914b/2010, p.
200-201).

Vejamos um exemplo de repetição no meu testemunho, que acompanha o texto de
abertura da tese, em que repito “não saber dizer sobre o pai”, “não querer saber sobre o
pai”. Mas há uma repetição correlata que aqui interessa sobremaneira. Fosse na análise
ou na supervisão uma questão se repetia, eu ficava (atuava) com vergonha frente a minha
analista e/ou supervisora quando ela me perguntava algo e eu tinha medo de responder
errado, incorrer em um “não saber”, cometer algum equívoco teórico.
Um dia venci a resistência de tratar isso, e disse que eu as vezes sentia “vergonha”,
me sentia “um idiota” frente a ela nessas situações, ela me pergunta em que situações eu
já tinha me sentido um idiota, e a associação primeira retoma uma lembrança de uma festa
de final de ano e diz respeito à figura de meu pai. Mesmo tendo trabalhado essas questões,
durante o doutorado, uma porção restante ainda se atualizou.
Quantas vezes me senti bloqueado sem saber o motivo, até que um dia, quando
minha analista perguntou o motivo de eu não terminar logo esse doutorado, eu respondi
de supetão: tenho vergonha. Seria inevitável, minha pesquisa está untada de mim. Meu
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superego ainda me impele de forma pungente a fronteiras muito curtas quanto à aceitação
de meu potencial.
Deixo em estado de enigma sobre o que tenho feito com isso (o tempo verbal deixa
claro uma ação em processo). O relato pode ser elucidativo para tornar mais acessível a
compreensão dos fenômenos da repetição e da transferência. Como diz Freud
(1914b/2010, p. 202): “[...] é do arsenal do passado que o doente retira as armas com as
quais se defende do prosseguimento da terapia, as quais temos de lhe arrancar peça por
peça”.
Sigo arrancando as peças. As falas das professoras evidenciam também esses
processos. A aposta é que em algum momento essas questões deixem se ser algo
desprezível, algo do que nos queixamos e possam então se tornar:

[...] um digno adversário, uma parcela do seu ser fundamentada em bons
motivos, de que cabe extrair algo valioso para sua vida futura. A
reconciliação com o reprimido que se manifesta nos sintomas é assim
preparada desde o início, mas também se admite uma certa tolerância
para o estado enfermo. Se esta nova relação com a doença torna mais
agudos os conflitos e fazem sobressaírem sintomas até então indistintos,
não é difícil consolar o doente com a observação de que isto é uma piora
necessária e passageira, e que não se pode liquidar o inimigo que está
ausente ou não está próximo o bastante (FREUD, 1914b/2010, p. 203).

Na análise, o manejo da transferência propicia que novos significados substituindo
a neurose ordinária por uma neurose de transferência, possibilita o que Freud chamou de
“elaborar no título do texto”. Inicialmente o autor lembra que:

[...] nomeação a resistência não pode conduzir à sua imediata cessação.
É preciso dar tempo ao paciente para que ele se enfronhe na resistência
agora conhecida, para que elabore, para que supere, prosseguindo o
trabalho apesar dela, conforme a regra fundamental da análise (Freud,
1914b/2010, p. 207-209).

Com base nas falas postuladas, passemos aos caminhos da pesquisa.
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4.2

PESQUISA DE INSPIRAÇÃO CLÍNICA
O tema fundamental que gostaria de discutir
me assombra desde sempre: a relação entre a
singularidade radical dos elementos que
afloram na prática e os necessários universais
da teoria. Como articular o individual – a
única coisa que existe – e a generalidade – o
único lugar onde pode haver ciência? As
necessidades cotidianas da clínica fazem a
pergunta renascer a todo momento
Leopold Nosek

Nosek (2017, p. XVII, grifos do autor) acredita que o “[...] assombro e infinito são
os pilares da ética a ser exercida na clínica psicanalítica”, em outras palavras, só há
psicanálise, se, e somente se, reconhece-se o inusitado como parte da experiência humana
e a impossibilidade de tudo conhecer. Segundo o autor, a descoberta de Freud (o
inconsciente) “[...] abre no século XX uma nova fronteira para as grandes navegações –
o continente da subjetividade – e representa, é certo, um progresso crucial para a
capacidade do homem de explorar a si mesmo”. Como então falar de generalidade, se
“[...] todo rosto nos põe diante do infinito da alteridade. Ser ético implicará a disposição
cotidiana para o trauma, o susto, o assombro que significa, a cada vez, abrir a porta para
um estrangeiro”.
Na impossibilidade de demarcação de algo efetivamente generalizável no campo
da subjetividade e intersubjetividade no qual se anseia mergulhar, os percursos
metodológicos da pesquisa, são escritos de um meta-lugar, considerando que o “[...]
sentido do prefixo meta, que nos remete um “além de”, impossível de ser preenchido pelo
nosso desejo: além do concreto, além da experiência singular” (NOSEK, 2017, p. 4).
Em Linguística da língua e linguística da fala, Saussure (1916/2012, p. 51) já
apontava que:
O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma essencial
tem por objetivo a língua, que é social em sua essência e independente
do indivíduo – esse estudo é unicamente psíquico; outra, secundária,
tem por objetivo a parte individual da linguagem, vale dizer a fala,
inclusive a fonação – é psicofísica.

Buscar subsidiar o entendimento desse ouro lugar (das pesquisas de orientação
psicanalítica no campo da Educação) obriga também a pensar que:
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[...] se nossas percepções clínicas e teóricas são únicas e se desnaturam
com a repetição, será então o conhecimento impossível? Não creio, pois
construímos um patrimônio onírico com a qual, perante novas
situações, somos capazes de criar e trabalhar sonhos adequados a um
novo momento. Nosso conhecimento terá dupla cidadania, habitará dois
territórios e usará duas línguas diferentes, inevitavelmente. A cada
passo terá que se mover em dois sistemas diversos. Terá que se
conformar ao modo de funcionamento do consciente e ao modo de
funcionamento do inconsciente. Assim, nosso modo de pensamento e
de comunicação carregará, inevitavelmente, o caráter dos sonhos, pois
estes são, por excelência, os criadores de um acordo, ainda que efêmero,
entre as duas realidades (NOSEK, 2017, p. 7-8).

Este estudo aposta nesse nosso potencial, enquanto seres falantes, de “[...]
construímos um patrimônio onírico com o qual, perante novas situações, somos capazes
de criar” (NOSEK, 2017, p. 7). Os efeitos da escuta continuam operando no outro após
os encontros e essa construção ocorre em quem fala.
Apostar na fala, não configura apostar em um método mágico, em institucionalizar
o discurso do analista ou em anseios de uma intervenção bem-sucedida e,

a mesma incompreensão pode estar também no centro da chamada crise
da psicanálise, com todo seu cortejo de intenções positivistas e
pragmáticas, mera adaptação aos tempos que correm. [...] não aderimos
às companhias, aos laboratórios, aos medicamentos, mas,
compreensivelmente, também nós queremos um lugar ao sol junto aos
produtores de bem-estar e soluções. Queremos provar que possuímos
um conhecimento e um domínio sobre o sofrimento – arro-gamo-nos
até uma certa superioridade nessa área. Queremos procedimentos,
medidas, certezas. O positivismo se infiltra insidiosamente em nosso
pensamento e nos expulsa de casa (NOSEK, 2017, p.15).

É necessário que nos perguntemos constantemente a serviço de que e de quem
estamos atuando. Nessa aproximação entre psicanálise e universidade é preciso atentar
para não nos sentarmos no trono do conhecimento; sermos capazes de deixar o gozo de
lado e perseguir o “desejo metafísico65”; e, repudiar o modelo tradicional de
conhecimento como a adequação do objeto ao seu conceito.
A aproximação entre psicanálise e universidade, muito mais do que adaptação aos
tempos que correm me parece uma forma contundente de furar os discursos hegemônicos,
seguindo uma tradição inquestionavelmente subversiva, por sua vez, psicanalítica.

Que segundo Lévinas é “[...] aquele que deseja para além do já dado e se atira no infinito. Seu trajeto será
o trauma: caminhos sem passado, estradas por percorrer e sentidos a construir [...] se o conceito pudesse
abarcar seu objeto, este seria destruído” (LÉVINAS, 1988 apud NOSEK, 2017, p. 13).
65
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Partindo desse ponto, passo a considerar mais uma vez oportuno o encontro entre
psicanálise e universidade.
Pequenas guerras são travadas dentro das próprias instituições voltadas não só ao
estudo e transmissão da psicanálise, mas também entre psicanalistas e a universidade.
Penso, as escolas, campos ou núcleos psicanalíticos, bem como as universidades, como
espaços essenciais “[...] para discutirmos nossas convergências e divergências”, espaços
para uma “[...] reflexão dialética sobre a nossa prática – que é simultaneamente científica,
porque conceitual, e concreta, porque respeita a singularidade do objeto, abrindo-se ao
conhecimento do outro com a coragem de enfrentar o infinito” (NOSEK, 2017, p. 19).
Esse encontro entre Psicanálise e Universidade ainda não é tão simples, haja vista
ser
[...] difícil comemorar a condição de estrangeiro. Herdeiros que somos
dessa tradição não mantemos nós uma dupla cidadania? De um lado,
temos uma disciplina eruptiva nas mãos; de outro, transigimos, tentando
mostrar que nosso conhecimento habita a positividade do saber e que
podemos ser recebidos pelos bem-pensantes. Definimos entidades
patológicas, estabelecemos classificações, propomos estratégias
terapêuticas – apenas para nos percebermos, em seguida, diante de
formas universais, formas que habitam a todos. As categorias
explodem, e retornamos ao infinito do nosso objeto: o inconsciente.
Não temos alternativa senão voltar à metapsicologia, nossa morada,
abrir suas portas e acolher, sem ilusões de dominação, o rosto do outro
que dará sentido à nossa própria casa (NOSEK, 2017, p. 27).

A

modalidade

da

pesquisa

implica

uma

inversão

radical,

“[...] a primazia do conhecimento cede lugar ao desafio de uma ética sempre por atingir.
O fundamental é dar licença para que o rosto do outro, na singularidade inescapável da
situação analítica, tenha voz e ...fale” (NOSEK, 2017, p. 29).
Segundo Caldas e Altoé (2011, p. 10), “[...] o saber psicanalítico não veste bem
na roupagem da ciência moderna”, porém a “[...] pesquisa estabelece entre psicanálise e
universidade uma articulação profícua66”. Tentemos então subsidiar o que chamamos de
pesquisa de inspiração clínica.

66

Segundo os autores essa articulação profícua entre psicanálise e universidade a partir da pesquisa, tem
marcos históricos como a abertura em 1969 do primeiro departamento de Psicanálise na Paris VIII, que foi
um dos três centros experimentais criados pelo estado francês, com prazo determinado de funcionamento
(10 anos), por atendimento às reivindicações do movimento estudantil de 1968. Essa mesma universidade
fez marca por ser mais aberta a outras universidades, trabalhadores e estrangeiros. Nesse mesmo período a
psicanálise também adentrou a Paris VII. No Brasil, fora algumas linhas de pesquisa em departamentos de
psicologia e educação que carregam os construtos psicanalíticos nas universidades, a presença da
psicanálise é mais representada pelo sujeito professor que é atravessado por esse discurso.
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Segundo Dunker (2015, p.37-38) existem critérios pelos quais se pode definir
determinada prática como uma clínica:

1. Uma semiologia, uma hermenêutica ou uma semiótica capaz de
organizar e delimitar o reconhecimento regular dos signos do
patológico, quer de forma diacrônica (diagnóstico evolutivo), quer
de forma comparativa (diagnóstico diferencial), ou ainda de modo
causal (diagnostico etiológico).
2. Uma prática de tratamento ou de intervenção envolvendo
procedimentos, decisões e regras de ação que, uma vez
estabelecidos, serão transpostos para cada novo caso particular, daí
a dimensão eminentemente pragmática e metodológica da atividade
clínica.
3. Uma teoria das causas, dos motivos ou das razões que conferem ao
diagnóstico sua dimensão etiológica.
4. O diagnóstico, ou seja, a prática de nomeação da relação regular
entre grupos, famílias e espécies de signos, traços e sintomas, em
sua copresença e em sua evolução ao longo do tempo, supostamente
gerada por uma rede de causas e determinações comuns e
eventualmente afetável por certos procedimentos ou certas
intervenções terapêuticas. O diagnóstico jamais deveria se separar
de sua semiologia, de sua etiologia e de sua terapêutica.

Os critérios elencados por Dunker (2015) estão organizados com base na
psicopatologia. Os critérios que definem como clínicas as pesquisas em psicanálise e
educação resgatam o método psicanalítico, através do qual a compulsão à repetição leva
o paciente a recordação em ato, fato que permite o ato do analista, que suscita
possibilidades de elaboração ou reelaboração.
Falamos de partir dos procedimentos/pressupostos fundantes da Psicanálise como:
atenção flutuante, associação livre, tendência à repetição e transferência.
Pereira (2017)67 ainda ecoa: “[...] os pesquisadores em psicanálise e educação
precisam saber dizer o que fazem e diferenciar suas pesquisas das pesquisas realizadas
por antropólogos, sociólogos, psicólogos, educadores etc.”. O autor recorre a Pechberty
(2003, p. 266) para demarcar o lugar de diferença por entender que a orientação
psicanalítica “[...] vai fecundar a psicologia, a psiquiatria, a educação e o ensino tanto no
que se referem às intervenções quanto no que se referem às pesquisas, radicalizando o
estudo da pessoa sujeitada ao inconsciente”.

67

Psicanalista e professor do departamento de Educação da UFMG. Comentário realizado nas discussões
do Colóquio de Psicanálise e Educação realizado na UNEB – Salvador – Bahia, em 2017.
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Como defende o autor, a psicanálise aplicada à pesquisa deve “[...] colocar em
suspeição qualquer concepção generalista de discurso” (PEREIRA, 2016, p. 70), bem
como assume uma visão político-acadêmica que busca:
[...] auxiliar o debate psicanalítico a inserir-se no cerne de pesquisas
dominadas majoritariamente pelas ciências sociais, e mostrar sua
eficácia e sua necessidade para se discutir as singularidades discursivas
ou os modos de subjetivação na cultura. A psicanálise é patrimônio
social e deve ser tomada enquanto tal a fim de contribuir para o
aprimoramento tanto desse patrimônio quanto da sociedade em que se
encontra (PEREIRA, 2016. p. 71).

O autor ressalta a importância da escuta clínica no campo do social, e aponta que
“[...] todo esforço de esclarecimento de método é considerado bem-vindo mesmo nunca
sendo o bastante. Sua parcialidade é fato, pois o real da experiência nunca deixa de falar
sem ruído” (PEREIRA, 2016, p. 72)68.
Pereira (2016, p.72-73) demonstra-se convencido de que é preciso saber atestar e
comunicar a força das “motivações inconscientes” e seus princípios. No entanto, ressalta
que “todo método em psicanálise deve encerra-se em si mesmo [...] de modo a não
mecanizar a técnica, nem universalizar qualquer procedimento que se queira terminal”.

Ainda vale aqui o princípio freudiano xadrez: somente a abertura e o
final do jogo são previstos contra a infinidade de jogadas que se
desenrola nesse intervalo sem que se possa sabê-las ou mesmo prevêlas. Esse princípio é básico ara todo trabalho orientado
psicanaliticamente [...] propor alguma discussão de método, dando
nosso testemunho, sem que ele seja uma regra, tampouco uma
recomendação. Buscamos ajudar aqueles que fazem uso dos princípios
clínicos na pesquisa e que, por isso, inventarão suas próprias jogadas
ou seus próprios modos de fazê-lo (PEREIRA, 2016. 72-73).

Lembremos do proposto por Lacan (2008) em A excomunhão:

[...] o termo pesquisa, eu desconfio dele. Para mim, jamais me
considerei um pesquisador. Como disse uma vez Picasso, para o maior
escândalo das pessoas que o rodeavam – Eu não procuro, acho. Há aliás
68

Essa temática da parcialidade da experiência transversaliza esse escrito e será retomada em diversos
momentos. Para ampliar o debate podemos recorrer a outro campo do saber com Jorge Larrosa Bondía
(2002, p. 26), em “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”, onde o autor defende que o sujeito
é o território de passagem da experiência, logo não é possível captar a experiência a partir de uma lógica
da ação, de uma reflexão sobre si mesmo, ou a partir de uma teoria das condições de possibilidade da ação.
O autor sugere uma lógica da paixão, uma reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito passional.
Como afirma o autor: “[...] se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como
a primeira vez” (p. 28).
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no campo da pesquisa dita científica, dois domínios que podemos
perfeitamente reconhecer: aquele em que se procura, e aquele em que
se acha. Coisa curiosa, isto corresponde a uma fronteira muito bem
definida quanto ao que se pode qualificar de ciência. Também há, sem
dúvida alguma, afinidade entre a pesquisa que procura e o registro
religioso. Diz-se ali correntemente – não me procurarias se já não me
tivesse achado. O já achado está sempre por trás, mas atingido por algo
da ordem do esquecimento. Não é assim uma pesquisa complacente,
indefinida, que se abre então? Se a pesquisa, nesta ocasião, nos interessa
é pelo que, deste debate, se estabelece no nível do que se chama em
nossos dias ciências humanas. Como efeito, vê-se aí como surgir, sob
os voos de quem quer que ache, o que chamarei a reivindicação
hermenêutica, que é justamente a que procura – que procura a
significação sempre nova e jamais esgotada, mas ameaçada de ter suas
asinhas cortadas por aquele que acha. Ora, essa hermenêutica, nós
analistas estamos interessados nela, porque a via do desenvolvimento
da significação que a hermenêutica se propõe, confunde-se em muitos
espíritos, com o que a análise chama interpretação. Acontece que, se
esta interpretação não deve de modo algum ser concebida no mesmo
sentido que o da dita hermenêutica, a hermenêutica, ela mesma se
aproveita disto de bom grado (LACAN – 1964, 2008, p. 15, grifos do
autor).

A pesquisa-intervenção é uma estratégia de investigação participativa que supera
a distância entre o pesquisador e o pesquisado.
Pereira (2016) vai diferenciar a pesquisa-intervenção que realizou das demais
pesquisas conhecidas, como pesquisa-ação e pesquisa participante, em razão do objeto de
pesquisa. Segundo o autor, “[...] diferente dos cientistas sociais, buscamos menos as
grandes categorias de pesquisa e mais as formas singulares do ser falante, assumindo uma
intervenção de caráter micropolítico ou microfísico” (PEREIRA, 2016, p. 73). Trata-se
de uma modalidade de pesquisa que prevê um modo alternativo de investigação por
propor pesquisas “com sujeitos e não sobre eles” (PEREIRA, 2016, p. 73, grifos do autor),
em uma atuação transformadora da realidade subjetiva para além de apenas compreendêla e adiciona:
[...] que a pesquisa-intervenção está fundamentalmente atrelada a
processos de subjetivação, desterritorialização, bem como de
desnaturalização de si e do objeto investigado, de modo a poder levar o
sujeito a produzir o que não se espera: uma novidade, um novo
significante, uma fala plena. Algo que o surpreenda e que o subjetive.
(PEREIRA, 2016, p. 74).

Ao visitar o método clínico em Diniz (2011, p. 9) percebo haver
[...] uma tensão entre conhecimento e saber, em sua dimensão
consciente e inconsciente, e não é muito comum em pesquisas
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acadêmicas a descrição dos percalços pelos quais passam os/as
pesquisadores/as ao decidir efetivar uma investigação científica.
Geralmente, apresentam à comunidade acadêmica um produto acabado,
no qual não aparecem as dificuldades em levar uma pesquisa até o seu
curso final. Não ousam falar das angústias na construção tanto do
problema de pesquisa, quanto de uma possível solução para o problema
que se colocam, deixando a impressão de que realizar uma pesquisa não
é tão difícil assim, basta ter a capacidade de atender às exigências
objetivas que se interpõem, não considerando os aspectos subjetivos
que causam ao pesquisador/a inúmeros embaraços.

A pesquisadora observa que a psicanálise é uma teoria construída com base nos
erros e acertos de Freud, e recorre a Lacan para compreender que o que faz de uma
psicanálise ser psicanálise, implica considerar arestas, impasses e transmitir também os
problemas gerados durante a investigação. A autora reconhece a falta de destaque aos
aspectos subjetivos no campo científico, e afirma, em razão de sua formação em
Psicanálise, que “[...] não é possível desconhecer, para além da problemática subjetiva
nomeável, a complexidade da realidade psíquica inconsciente que interfere no campo
científico como resistência à objetividade” (DINIZ, 2011, p. 11), conceituando o método
clínico, a partir de André Levy, ao dizê-lo como aquele que permite a abordagem do
outro, nas relações interindividuais e nas relações sociais,
ao operar com o método clínico, devemos considerar que esta
perspectiva permite apreender, ainda que parcialmente, os movimentos
que perpassam a construção de um conhecimento, estando em parte, a
serviço de crenças e valores, e de fantasias, nem sempre consciente a
priori, e que a verdade científica é sempre parcial, incompleta,
inacabada e não total como o pensamento humano anseia tão
profundamente (DINIZ, 2011, p. 12).

Diniz (2005) em obra anterior sinaliza que:
o que podemos enunciar é que um conhecimento produzido é sempre
perpassado por fantasias de ordem inconsciente. Ainda que seja
complexo, para contar com estes elementos tanto no ato de investigar,
quanto na tarefa de ensinar, é necessário buscar operadores que nos
permitam lidar com ele, pois a produção de conhecimentos não se faz
sem eles. O desenvolvimento das fantasias enriquece a produção do
conhecimento, ao invés de empobrecê-lo. Saber ainda que
parcialmente, dessas fantasias, pode aproximar o sujeito da
objetividade, condição essencial para a produção do conhecimento
científico, tanto na academia, pelos/as pesquisadores/as, quanto na
escola, pelos/as professores/as. Além disso, quebra-se o ideal de que o
conhecimento é total, universal, e muitos outros ideais (DINIZ, 2005,
p. 7).
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Em um levantamento francês realizado por Blanchard-Laville e colaboradores
entre 1987 e 2005, o espaço de fala enquanto dispositivo de análise de práticas
profissionais foi “[...] reconhecido como ferramenta essencial para reflexão e
transformação da profissão docente” (PAULO; ALMEIDA, 2015, p. 106).
Os espaços de fala constituem uma modalidade de pesquisa-intervenção na qual a
prática é afetada pela subjetividade tanto dos participantes como do pesquisador, tendo
em vista ser impossível dissociar razão, emoção, afetos e representações recalcadas.
Consiste em dispositivo no qual ao fazer o outro falar e ofertar escuta clínica para essa
fala, desenvolve-se uma sensibilidade na integração de saberes, seja pela tomada de
consciência de saberes constituídos (mantidos em suspensão), seja pela troca de saberes
oriundos da fala e experiência do outro (ALMEIDA; AGUIAR, 2017).
Como o instrumento é utilizado em pesquisas intervenções na formação
continuada de professores, Almeida (2003) soma à fala e à escuta, outros dispositivos
como: relatos escritos, registros de observação de campo, estudos de casos etc.
Possibilitando “[...] um espaço de sistematização e de teorização das práticas, colocando
em movimento as identidades pessoal e profissional do professor, que poderão se
(re)significar por meio da escrita dos fragmentos de sua memória cognitiva e afetiva”
(ALMEIDA; AGUIAR, 2017, p. 92).
Almeida e Aguiar (2017) recorrem a Imbert (2000) para propor:

[...] a reflexão sobre a prática, notadamente a pedagógica, centrada no
termo práxis. O conceito no sentido aristotélico, é uma atividade que
não se esgota e nem se exaure na produção. A práxis, assim entendida,
é uma atividade que questiona o modelo de uma relação instrumental,
sujeito e objeto, com o fim de transformar a relação entre esses dois
polos em uma interação entre sujeito e sujeito mediante um processo de
subjetivação mútuo. O sujeito é compreendido como sujeito de si
mesmo e da práxis, sendo constantemente transformado a partir da
experiência e do engajamento no que ele faz e no que o faz, ao mesmo
tempo (IMBERT, 2000 apud ALMEIDA; AGUIAR, 2017, p. 92).

Tal engajamento parece ocorrer quando se dá o que chamamos de implicação
subjetiva:

Quinet (2009, p. 16), em visita à obra lacaniana, faz-nos perceber que a
demanda de análise decorre da oferta de escuta por parte do analista,
que a demanda de análise é correlata à elaboração de um sintoma
analítico e que a “analisabilidade é função do sintoma e não do sujeito”.
Busca-se então a transformação do sintoma do qual o sujeito se queixa
em um sintoma analítico; dito de outra forma, a queixa levada ao
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analista pelo paciente na condição de resposta (Eu sofro disso!) precisa
adquirir o estatuto de uma questão para o sujeito (Por que sofro disso?),
instigando o sujeito a decifrá-la. Essa transformação do sintoma que
surge como significado em uma questão a ser respondida (significante)
dá-se quando o analista introduz a questão do desejo implicando o
sujeito em sua formação sintomática. Esse processo Lacan denominou
“Che vuoi?” (Que queres?). Os desafios do ser professor na
contemporaneidade estão postos na realidade, e a proposta aqui
intencionou escutar o professor na perspectiva de uma pesquisaintervenção de orientação clínica, na qual se utilizou a escuta em grupos
de conversação como instrumento de coleta de informações e
instrumento de intervenção, por entender que escutar o professor é
fomentá-lo a escutar a si mesmo. Parece-me ser preciso que a queixa do
professor readquira estatuto de questão, e que ele se pergunte: como é
que eu vou lidar com isso? (BRANDÃO NETO, 2017, p. 14).

Uma vez implicados com as suas queixas, os professores podem ser confrontados.
E, para compreender a confrontação, Almeida e Aguiar recorrem a Lacan (1958/1998):

[...] toda a sorte de intervenções verbais que não são a interpretação:
explicações, gratificações, respostas à demanda... etc. O procedimento
torna-se revelador quando se aproxima do centro do interesse. Ele
impõe que até uma formulação articulada para levar o sujeito a ter uma
visão (insight) de uma de suas condutas, sobretudo em sua significação
de resistência, possa receber um nome totalmente diferente, como
confrontação, por exemplo, sem que seja a do sujeito com seu próprio
dizer, sem merecer o de interpretação, simplesmente por ser um dizer
esclarecedor (LACAN, 1958/1998, p. 598 apud ALMEIDA; AGUIAR,
2017, p. 95).

E continuam:

Do ponto de vista da escuta clínica de docentes, em grupos de análise
de práticas profissionais, no contexto de formação continuada, a
confrontação do professor-sujeito com seu dizer permite que ele tenha
uma visão (insight) de sua conduta, como diz Lacan, que ele se implique
subjetivamente, por meio da fala, naquilo que fez e faz (ALEMIDA;
AGUIAR, 2017, p. 95).

Revisito também Lacan (1953/2014, p. 164) para registrar que o exercício docente
requer compreender que “[...] a função da linguagem não é de informar, mas de evocar”.
Parece simples, mas requer uma ressignificação da ação docente de muitos professores.
Evocar no outro, carece se fazer objeto de desejo, ou melhor, é colocar o seu saberfazer na condição de objeto que brilha para o outro.
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4.2.1 Dispositivos de colheita

O lócus foi um núcleo privado de pós-graduação de um município baiano. O
primeiro passo da pesquisa foi escutar a coordenação pedagógica dessa IES para ter
acesso a como se desenvolve a escolha do corpo docente. Posteriormente, analisei os
questionários de avaliação dos componentes curriculares preenchidos pelos estudantes, a
fim de saber o que os levam a avaliar positivamente um professor e quais docentes
geraram neles o desejo de ir além, de buscar mais, de criarem suas próprias práticas.
Para atender aos objetivos da pesquisa, foram feitas entre-vistas clínicas
(individuais e em profundidade), além da proposição da escrita de um teste-munho sobre
suas práticas, acerca do que é ser docente para cada uma.
Foram realizados 4 encontros com cada professora, tendo duração aproximada de
uma hora. Os encontros foram transcritos para estudo e análise das falas, silêncios,
escritos, lapsos, equívocos e repetições, na busca por um saber sobre algo da “verdade”
de cada uma dessas professoras. A busca da pesquisa foi por identificar na da fala e no
escrito dessas professoras, a partir dos efeitos dos nossos encontros, a emersão temporal
do sujeito (o sujeito como postulado pela teoria psicanalítica)69.

4.2.1.1 Entre-vista: letra falada

Em diversos momentos da pesquisa, via-me a tratar das entrevistas como
encontros70. Essa nomeação tem origem em (SOUZA, 2004, p. 56-57), já desenvolvida
anteriormente: “[...] o Eu que pensa, encontrou alguém, alguém que pode dizer “não” ao
seu “sim”: alguém que se nega a algum tipo de explicação de sua existência, de sua
presença, por alguma via lógica ou classificatória”.
Com base nessa perspectiva e retomando Ornellas (2011, p. 11), escolho por
nomear o dispositivo de entre-vista para ressaltar o que Augusto César Rios Leiro
(prefaciador da obra citada) pontua: “[...] a autora considera o entre como um lugar
dinâmico e fugidio, e o vista como a dimensão representada pela estampa, aparência,
cenário, fotografia”.
Realizei entre-vistas clínicas com cada participante, o que permitiu

70

Lembrando que o encontro aqui é concebido como esse espaço de abertura ao inusitado no encontro com
a alteridade.
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[...] investigar e intervir à maneira do possível naquilo que recortamos
como localização subjetiva e como o sintoma derivado de tal
localização. Essa modalidade de entrevista tem características que se
assemelham, não em sua totalidade, à noção de “entrevistas
preliminares” da psicanálise standard (PEREIRA, 2016, p. 92).

Iniciei os encontros perguntando: O que é ser professor para você?
Era desejoso que ao tentar responder a essa pergunta, que elas também falassem
do impacto de terem sido reconhecidas pelo corpo discente como professoras que
inspiravam os estudantes.
Imaginando que as participantes pudessem ser fisgadas pelo apelo egóico em
virtude da forma como foram selecionadas, e assim conduzissem suas falas nesse sentido,
optei por utilizar, se julgasse necessário, a citação abaixo como disparador de uma
discussão com vistas a questionar conhecimentos instituídos.
No sentido de fazer com que prosseguissem com as falas, quando julguei
necessário, apresentei Villela Pereira (2013, p. 183), que sugere a busca por intensidade
e não por totalidade no processo educativo, processo no qual o professor deve ocupar o
lugar de um propositor:
Dessa maneira, a prática pedagógica pode apresentar-se como prática
propositiva à medida que o professor atua como agente de interferência
em composições dadas, e ao mesmo tempo, como parceiro-suporte que
parametriza os movimentos desencadeados. Não se trata, como afirmei
no início desta seção, de aniquilar a escola e o sistema educacional.
Trata-se, antes, de inovar na institucionalidade da aula, caminha-se em
direção a uma não-aula, ou melhor, a uma quase-aula. Uma figura nova,
diferente. Não proponho a oposição à aula tradicional, tampouco sugiro
renovações em sua forma: ainda sobrevivem o professor, a rotina, o
conteúdo, enfim. Quase-aula é uma aula que perdeu (ou, melhor, que
não tem) o objetivo subliminar de manter a cadeia repetitiva do modelo
institucional que é preservar a natureza estrutural. É uma aula que não
repete o modelo reificado das estruturas funcionais hegemônicas nem
as substitui por outras antagônicas; é quase uma aula. Trata-se da
criação de um campo de atualização de virtualidades, em que figuras
entram em contato e exercitam seus potenciais de afetação. Não estou
propondo a supressão do currículo, dos conteúdos e dos métodos, como
já afirmei. De outra forma, pretendo que eles sejam ressignificados e
participem vivamente desse complexo de forças em movimento
(VILLELA PEREIRA, 2013, p.192, grifo do autor).

Quando julguei necessário, fiz então essa segunda pergunta: Você se considera
um professor propositor?
Posteriormente, os encontros ocorreram com base na livre fala e tendo como
referência o caráter interventivo da modalidade de pesquisa aplicada. A partir do
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dispositivo de entrevista é possível confrontar o sujeito frente ao que ele mesmo fala.
Trata-se de uma forma de fazer a entrevista que coaduna com o descrito por Ornellas
(2011, p. 64-65):
Entrevista semiestruturada – Constitui um modo singular de
entrevista, em que se observam perguntas específicas e não específicas
com relação ao objeto estudado pelo pesquisador. Faz-se interessante
pontuar duas premissas nessa gestalt: a) o diálogo entre entrevistador e
entrevistado é mantido referenciado numa via de mão dupla; b) neste
modo, entrevistador e entrevistado têm liberdade para falar fora do
previsto.
Entrevista não-estruturada ou em profundidade – É uma maneira
de entrevista nomeada de aberta, posto que o sujeito fale conforme sua
lógica. A fala do entrevistado se aproxima da regra fundamental da
Associação Livre e a escuta do entrevistador busca a atenção flutuante.
É um tipo de entrevista bastante utilizado em objetos enredados com a
educação e a psicologia escolar.

A autora trata de “associação livre” e “escuta flutuante”, marcos de diferença na
entrevista aplicada pelos pesquisadores em psicanálise e educação. Como nos apresentou
Pereira (2016, p. 92), nessa modalidade de entrevista se “[...] permite investigar e intervir
à maneira do possível naquilo que recortamos como localização subjetiva e como o
sintoma derivado de tal localização”.
Evidenciei que o objeto da pesquisa, no seu decorrer, consistiu na docência como
sintoma, e não me pareceu que houvesse melhor dispositivo, pois eu tinha clareza de
algumas observações sobre as intervenções nas entrevistas clínicas, a saber:

[...] tais intervenções devem ser manejadas com base em uma das duas
formas de interpretação que Lacan nos ensina de maneira muito
perspicaz no avanço de seus estudos: trata-se dos conceitos que ele
chamou de “enigma” e de “citação”. O enigma, diz ele, “é uma
enunciação colhida, tanto quanto possível, na rama do discurso do
psicanalisante, e que o analista, o intérprete, de modo algum pode
completar por si mesmo, nem considerar como confissão”. Já a citação
“é – eu exponho o enunciado e, quanto ao restante, trata-se de sólido
apoio que encontro no nome do autor; ela é tirada do texto tal como foi
enunciado, que é aquele que pode ser considerado uma confissão, desde
que ajuntem a todo contexto – que é seu autor”71. Como não tratamos
daqui da clínica psicanalítica stricto sensu, mas apenas de entrevistas
de orientação clínica, julgamos que não haja condição de intervir muito
além da citação. Dissemos intervir, pois de modo algum interpretamos
o sujeito. Como temos exaustivamente assinalado, não procedemos
nenhuma terapêutica: apenas se apoia aqui no próprio enunciado do
71

Referências a LACAN, J. O seminário: Livro 17. O avesso da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 196970/1992, p. 34-35.
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professor – no “nome do autor”, devolvendo-lhe o seu próprio
significante, sob a forma de citação, para termos melhores chances de
fazê-lo destravar identificações e elaborar-se. Se porventura há alguma
interpretação, essa se reduz à analise clínica do material recolhido e
feita a posteriori (PEREIRA, 2016, p. 94).

Outra observação metodológica que Pereira (2016, p. 92) sempre pontua refere-se
à importância de que o material levantado seja transcrito imediatamente após ter sido
realizado, e analisado pelo grupo antes mesmo da intervenção seguinte, com vistas a
apuração da escuta clínica. Na ausência de um espaço específico para tal finalidade,
recorri à partilha e escuta do material em meu espaço de supervisão, nas orientações e
entre colegas do grupo de pesquisa.

4.2.1.2 Teste-munho: letra escrita

Ter nomeado o dispositivo de teste-munho, teve como inspiração inicial o
processo do passe. Miller (2018, p. 14, grifos do autor) nos lembra que o termo passe,
usado por Lacan, “[...] assume o sentido de impasse, que, segundo Freud, corresponde ao
desfecho normal da experiência analítica para todo sujeito”.
O autor desenvolve essa afirmativa, ao observar que enquanto Freud tratava do
impasse a que toda análise está fadada, o encontro com o resíduo irredutível da castração,
Lacan avança, pois embora concorde com a finitude da experiência analítica, adiciona a
passagem da posição de analisante para a de analista.
Miller (2018, p. 27) observa que o dispositivo do passe valoriza a experiência,
“[...] mas de que experiência se trata? Da experiência que agrega, como se acredita, os
ensinamentos resultantes de uma experiência contínua de psicanálise, experiência que se
tem, que se adquire ao longo de uma prática e se soma ao sujeito como uma segunda
natureza”.
No entanto, o passe não exige e até desconsidera a existência ou o tempo de
experiência como analista. O passe é um dispositivo no qual o analista “[...] fala de seu
percurso de análise para dizer porque isso o levou a ocupar o lugar de analista”
(ALVARENGA, sd, np).
Não vou me deter aqui a explicar minuciosamente o dispositivo do passe como
operado pela Escola Brasileira de Psicanálise, nem tampouco adentrar em questão já
respondida por Pereira (2016, p.190-191): “Pode autorizar-se de si mesmo o professor
como se espera de um psicanalista?
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Autorizar-se de si mesmo deveria ir na contramão dessa busca de
reconhecimento imaginário entre os pares. Ainda que a escola [de
psicanálise – observação minha] possa garantir que um analista dependa
de sua formação, sabemos que “nenhum ensino fala do que é a
psicanálise”. Tornar-se um psicanalista é tornar-se um psicanalista de
sua própria experiência. Para isso terá ele que haver analisado os seus
sonhos e seus sintomas a ponto de poder testemunhá-los (o que não é o
mesmo que se obrigar a fazê-lo). O discurso que institui um psicanalista
não é outro senão aquele que, como objeto, sustentado por seu saber
inconsciente, interroga o sujeito analisante a ponto de fazê-lo advir ou
surgir em sua própria experiência – trata-se aqui do que se
convencionou chamar de “discurso do analista”. O psicanalista passou
por isso e deverá saber dirigir a cura daqueles que o procuram. É isso
que o faz autorizar-se. Do ponto de vista do educador, porém, sabemos
que o discurso stricto sensu que o institui não é o mesmo que institui o
psicanalista. Em tese, ele jamais poderia autorizar-se de si mesmo para
sê-lo como tal, já que sempre dependerá de uma autoridade primeira –
ou um significante mestre – que o sustente e legitime em sua função.
Os significantes mestres são extraídos das obras dos autores em que o
professor se baseia, dos fundamentos de sua formação, dos conteúdos e
planos de curso que realiza, de organismos de governo que o regem
como ministérios, secretarias e superintendências de ensino – nota-se
que tratamos aqui não mais do “discurso no analista”, mas do “discurso
da universidade”.

Importa aqui apenas observar que para além do que qualquer didatismo, existe
uma experiência formativa da qual é preciso dar testemunho. Os analistas testemunham
entre seus pares no dispositivo do passe, os professores (ou parte deles) testemunham
diariamente em suas aulas.
Como pontuado por Miller (2018, p. 21):

[...] ser inspirado não cabe nem ao analista, nem ao analisante. A
experiência analítica é um processo de extrema regularidade, rotineiro,
“quase burocrático” assinala Lacan. O desejo indubitavelmente, fulgura
e esquiva-se. Mas também, como a anel do jogo, gira em círculos.
Chamamos esse giro de fantasia.

Como pontuado por Teixeira (1935/2010, p. 33) cabe à universidade, na pessoa
do professor: “[...] difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração,
enriquecendo e vitalizando o saber do passado, com a sedução, a atração e o ímpeto do
presente”. Ocorre que esse movimento de convocar o estudante, essa ação com inspiração,
carece de um giro discurso, e nem todo professor (pelos mais diversos motivos, não
necessariamente uma questão de falta de competência) consegue promover.
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O analista declina do conhecimento para fazer emergir um saber no analisante, o
professor articula o conhecimento de modo a suscitar o desejo de saber do estudante. Em
ambos os casos, tais saberes são não-todos.
Dito isso, se retomarmos o exposto anteriormente de que o passe é um dispositivo
no qual o analista (de determinadas escolas) pela via do seu testemunho, transformandoo em palavras faladas e escritas o seu percurso de análise, é porque isso o levou a ocupar
o lugar de analista. A minha intenção aqui foi de pedir que, cada sujeito com o qual
pesquisei, após nossos encontros, escrevesse um teste-munho de sua docência, no qual
falasse: O que o levou a ocupar o lugar de professor.
Esses escritos foram aqui transcritos na integra, da forma que me foram
encaminhados pelas professoras. Juntamente e em comparação com as falas e escutas
provenientes das entre-vistas esses dados compõe o material analisado.
A palavra munho tem origem portuguesa e refere-se às películas que envolvem os
grãos do milho na espiga. A escrita teste-munho dessa forma, é apenas mais uma
metáfora, mais uma forma dentre tantas outas já utilizadas na psicanálise, para pensar
nesse processo de retirada das cascas e películas, que são eminentemente defesas, escudos
de proteção para o núcleo, para o mais interno. Falar, escutar-se e escrever promovem
esse teste da resistência dos munhos.

4.3

TOPOLOGIA HISTÓRICA: UMA ANÁLISE CLÍNICA DO DISCURSO

Em 2017, encontrei-me com o livro Análise Psicanalítica de Discurso:
perspectivas lacanianas (DUNKER; PAULON; MILÁN-RAMOS, 2016, p. 07) no qual
os autores buscam ofertar “[...] subsídios conceituais e metodológicos para prática da
análise do discurso de orientação lacaniana”.
Eles recomendam ao leitor, “[...] separar por um instante a expressão ‘análise de
discurso’ das modalidades consagradas dessa disciplina” e dizem que, “[...] o significante
‘análise’ deve ser remetido a sua presença comum nas palavras ‘psicanálise’ e ‘análise de
discurso’”. Quanto a essa ambiguidade assim formada, os autores sugerem que “a
psicanálise pode ser considerada como uma forma de análise do discurso e que a análise
do discurso pode ser uma psicanálise da ideologia na língua” (DUNKER; PAULON;
MILÁN-RAMOS, 2016, p. 07, grifos meus).
Para que uma análise discursiva seja psicanaliticamente orientada é preciso que
atenda a algumas condições básicas:
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[...] o entendimento de que a linguagem é habitada pelo sujeito e, do
mesmo modo, de que o sujeito também é habitado pela linguagem; um
método que, em suas bases epistemológicas, também evidenciem a
presença do sujeito na linguagem; [esse método não pode ser puramente
estrutural], [...]deve conter em si o acontecimento, a possibilidade de
conversão, deve dar mostras da contingência e do impossível em seus
alicerces (DUNKER; PAULON; MILÁN-RAMOS, 2016, p. 221).

Dunker; Paulon e Milán-Ramos (2016) descrevem algumas variações desse
método, como: a Topologia histórica do discurso – a construção de casos clínicos; o
Modelo estrutural; o Modelo balizado pelo grafo do desejo; e o Modelo dos quatro
discursos.
Aqui os caminhos percorridos foram nas construções de casos clínicos,
modalidade na qual “[...] as habilidades literárias da exposição seriam combinadas com
as formas diagnósticas ou conceituais da ciência, a hermenêutica compreensiva se
enlaçaria com explicação causal, o poema se acasalaria com o matema” (DUNKER;
PAULON; MILÁN-RAMOS, 2016, p. 222).
Para a análise, foram elencadas 3 vias investigativas que conduziram ao exame do
material de cada professora (quatro encontros de entre-vistas clínicas e escrita do testemunho), que somados ao meu próprio envolvimento com o estudo compuseram os dados
da pesquisa.
As categorias elencadas foram: (1) as identificações evidenciadas nas narrativas –
como se constitui a posição de docente para cada uma das professoras; (2) as modalidades
de gozo – as vias sintomáticas que se estabelecem para as professoras com o seu fazer
docente; e (3) a docência enquanto sintoma (sinthome) – até que ponto a docência
funciona como meio de amarração da modalidade de laço social que as professoras
estabelecem, que espécie de reparação e justificação de suas existências entra em jogo na
atividade docente de cada uma.
O material foi exaustivamente lido, retomado, discutido com pares do grupo de
pesquisa, na orientação etc. Como o próprio texto evidencia, é um trabalho que me toca
de maneira muito peculiar, necessitando desse cuidado na condução do mesmo, tendo em
vista que “[...] não há como o inconsciente, a subjetividade, a pessoalidade de cada um
furtar-se do jogo” (Pereira, 2016, p. 97).
Voltolini (em participação em encontro do Geppe-rs ocorrido em 20 de setembro
de 2021) comenta sobre a distinção entre: Pesquisa em psicanálise como aquela na qual
se utiliza algum conceito da psicanálise para explorar seu valor em outro campo, a
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exemplo de pesquisar o fenômeno da transferência na educação; Pesquisa sobre
psicanálise como aquela na qual um pesquisador de fora da psicanálise, toma a psicanálise
como objeto; e a pesquisa psicanalítica como aquele que se vale do método psicanalítico,
a que obrigatoriamente tem falantes com os quais se pesquisa, e busca-se a emersão
singular e temporal do sujeito nessas falas.
Como nos aponta Ornellas (2011, p. 77),

[...] a palavra não tem nunca um único sentido. Toda palavra tem
sempre um mais além. Atrás do que diz uma palavra, há o que ela quer
dizer, e atrás do que ela quer dizer, há ainda outro dizer e pode haver
ainda outro desejo de dizer.

Corroboramos com os posicionamentos de Elia (2011) em seu texto intitulado:
“Por uma psicanálise desavergonhada diante da ciência [...]”, quando defende: a
impossibilidade de aplicação de certos critérios de cientificidade em pesquisas de
orientação psicanalítica, já que tais critérios não respeitam o estatuto do saber e a práxis
da psicanálise; a necessidade de uma psicanálise ativa e que afirme seu próprio lugar e
campo epistemológico, metodológico e discursivo; e uma crítica a esse movimento de
evitar a relação da psicanálise com a ciência, pois, ao fazermos isso, recaímos em pactos
mais obscuros com a filosofia, somos equiparados à arte, ou nos mantemos, sem perceber,
como uma religião.
Elia (2011, p. 32) ainda cita Lacan, ao afirmar que “[...] o sujeito que advém no
momento do cogito, correlato do advento da ciência moderna, é o mesmo sobre o qual
operamos em psicanálise [...] o sujeito é o mesmo, a operação sobre ele é exclusiva da
psicanálise”. O autor também afirma que Freud não rompeu com a ciência, ele a
radicalizou, perfurou, esgarçou. Evitar dar-se conta disso e defender um discurso de que
houve ruptura entre a psicanálise e a ciência, segundo o autor, é uma espécie de cegueira
provocada pelo véu do narcisismo de alguns psicanalistas.
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5

COROLÁRIOS

Para nomear esse passo da tese reservado às análises, busquei por uma outra
palavra que substituísse resultados. Momento no qual deparo-me com o significante
corolário que, enquanto substantivo masculino encontra duas definições: uma definição
na história do teatro na Roma antiga, como sendo uma coroa de folhas de ouro (ou outro
metal) oferecida aos grandes atores, como reconhecimento e celebração de seu talento
artístico; e outra definição na lógica, na qual por metáfora, corolário seria uma proposição
que deriva, em um encadeamento dedutivo, de uma asserção precedente, produzindo um
acréscimo de conhecimento por meio da explicitação de aspectos que, no enunciado
anterior, se mantinham latentes ou obscuros.
Pareceu-me oportuno, recorrer a esse significante, tendo em vista que as páginas
que seguem são em grande medida o reconhecimento e a celebração do talento de duas
professoras, de duas artistas que conseguiram o reconhecimento do seu público. Elas não
são necessariamente artistas, mas o fazer docente de cada uma passa por algo de uma
construção artística ao se inscreverem subjetivamente em seus feitos. Foram seus
estudantes que lhes ofereceram tal coroa, que ao mesmo tempo em que brilha, parece ser
pesada de carregar e equilibrar.
Pareceu-me, também, propício, já que as letras que seguem são proposições que
derivam da questão de pesquisa, dos percursos metodológicos e dos estudos que
precederam. A busca teve como horizonte alcançar algum acréscimo de conhecimento,
bem como tentar desvelar aspectos latentes na teoria.
Passemos aos encontros com as professoras e aos seus desdobramentos, nelas e
em mim.
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5.1

ENCONTROS COM AS PROFESSORAS: UMA CAMINHADA A PÉ

Ai, ai, que bom, que bom que é. Uma estrada
em uma cabocla com a gente andando a pé.
Ai, ai, que bom, que bom que é. Uma estrada
e a lua branca no sertão de Canindé.
Artomove lá nem se sabe, se é home ou se é
muié. Quem é rico anda em burrico. Quem é
pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estrada
o orvalho beijando a flô; vê de perto o galo
campina que quando canta muda de cor; vai
moiando os pés no riacho, que água fresca,
nosso senhor; vai oiando a coisa a grané,
coisas qui pra mode vê, o cristão tem que
andá a pé.
Luiz Gonzaga & Humberto Teixeira

Conforme amplamente discutido, as pesquisas de orientação psicanalítica se
debruçam sobre os detalhas, as repetições, as falhas e os lapsos de linguagem presentes
na narrativa, os quais evidenciam o surgimento do sujeito do inconsciente. É preciso
“andar a pé” durante a pesquisa, é necessário não estar voltando a atenção para o fim
específico, bem como é urgente estar disponível às experiências que a estrada ofertar.
Um caminho parecido foi seguido por Gurski (2008) em sua tese de doutoramento,
no qual ela cunhou o termo ensaio-flânerie, “[...] uma metodologia de pesquisa que
buscou: traçar um caminho de estudo nos interstícios do campo do psicanálise e educação,
através do diálogo da escuta psicanalítica com o tema da experiência de um flâneur em
Walter Benjamin” (PERRONE; GURSKI, 2020, p. 64).
A pesquisa aqui desenvolvida está atenta a algo pontuado pelas autoras:

Observamos ainda que o perfil das teses apresentados por Fonteles
suscita interrogações sobre como de constituem os pesquisadores em
psicanálise. Será que o campo da pesquisa psicanalítica acaba por
produzir apenas epistemólogos que se debruçam sobre construtos
teóricos? Ou são pesquisadores que se originam da clínica e então,
através da pesquisa, buscam uma postura de objetividade empírica?
Afinal, o que é pesquisa em psicanálise? Será que estamos condenados
a repetir os textos de Freud e Lacan? Ou a própria sobrevivência da
psicanálise reside na tarefa do psicanalista-pesquisador não abdicar do
impossível de testemunhar sua experiência do inconsciente? Ou seja,
não se trata de assimilação de uma teoria, mas sim de um testemunho
de uma experiência, na qual teoria e prática são indissociáveis
(PERRONE; GURSKI, 2020, p. 68).
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Com base nessas considerações, buscou-se durante a análise, recuar à tendência
de reafirmar a teoria e priorizar a dinâmica da experiência fundamentada. O analista de
discurso de vertente lacaniana analisa a transferência e os acontecimentos presentes na
fala.

O analista de discurso é aquele capaz de mostrar que há posições que
subvertem lugares, e que há lugares fora do lugar prescrito por um
discurso. Neste ponto a noção de ato do psicanalista tensiona-se com a
de discurso do psicanalista. E é por esse tensionamento – que abre
espaço para contingência transformadora (DUNKER; PAULON;
MILÁN-RAMOS, 2016, p. 293).

Com esse entendimento, os encontros com as professoras se desenvolveram entre
docentes que, em suas práticas, compartilham aproximações teóricas, ou não, mas que
apresentaram um investimento significativo no seu ato educativo/formativo, e que
compartilharam da crença no poder transformação de realidades sociais que a sala de aula
tem.
Embora alguns disparadores tenham sido utilizados como: O que é ser professor
para você?; Como você recebeu o convite para participar da pesquisa já que foram os
estudantes que identificaram você como “excelente”?; Você se considera um professor
propositor?, nenhuma pergunta visava à descrição de uma práxis, mas a abertura de uma
fala espontânea na qual se buscasse a associação livre.
A partir desse momento, cada repetição, cada silêncio, cada ato falho, cada
esquecimento, cada lembrança resgatada/atuada foram compondo o universo de
significação de uma possível análise. Eram dois professores dialogando, pesquisador e
pesquisadas estavam presentes no momento. A escuta do pesquisador, quando não
ensurdecida, permitia que silêncios fossem quebrados com interpretações/intervenções
que fomentassem a continuidade da fala e a convocação da associação.
O curso de Especialização em Psicopedagogia que serviu de lócus está na sua 28ª
turma e é composto por catorze componentes curriculares, ministrados por onze docentes.
Deste quantitativo, tive acesso aos questionários de avaliação preenchidos pelos discentes
sobre seis deles. Todos tinham a avaliação excelente como marca e comentários dos/as
estudantes no sentido de desejarem poder voltar a manter contato em outras disciplinas,
bem como uma queixa constante de que um final de semana era carga horária insuficiente
frente à importância dos espaços de aprendizagem promovidos por aquela(e) docente para
formação deles/as.
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Cinco docentes foram convidados a participar da pesquisa e quatro deles
aceitaram. Em virtude das intempéries vivenciadas no decorrer da pesquisa, em virtude
da pandemia e, resguardando a importância da consistência e não abrangência dos
resultados, serão aqui apresentados dois casos: o da Professora A que a partir de agora
passa a ser chamada de A atendente e o caso da Professora B que a partir de agora passa
a ser chamada de A boba livre.
A construção da narrativa dos casos clínicos segue a sequência dos
acontecimentos discursivos, atuações e demais manifestações que ocorreram nos quatro
encontros entre o pesquisador e cada professora, na busca de um relato de experiência
que, em sua construção visa alinhavos e costuras com o referencial teórico e possíveis
ilações nascidas da própria experiência. A escolha foi por apresentar os casos a partir de
alguns acontecimentos de fala e atuações das professoras que apontavam para processos
nos quais o que estava em voga era: repetir, recordar e elaborar.
Os processos de repetir, recordar e elaborar não são lineares. Quantas vezes
retomamos as mesmas lembranças, quantas vezes nos pegamos repetindo os mesmos
padrões, quantas vezes uma nova associação traz novas lembranças, novas recordações,
novas atuações e novas elaborações.
Lembremos que para a análise foram elencadas 3 vias investigativas que
conduziram o exame do material de cada professora: (1) as identificações evidenciadas
nas narrativas – como se constitui a posição de docente para cada uma das professoras;
(2) as modalidades de gozo – as vias sintomáticas que se estabelecem para as professoras
com o seu fazer docente; e (3) a docência enquanto sintoma (sinthome) – até que ponto a
docência funciona como meio de amarração da modalidade de laço social que as
professoras estabelecem, que espécie de reparação e justificação de suas existências entra
em jogo na atividade docente de cada uma.
Passemos aos casos.

5.1.1 A atendente
Uma mulher de 45 anos de idade, que se apresenta como: “Parda, casada, mãe de
um rapaz e uma adolescente linda, magisteriana há 27 anos, licenciada em Pedagogia com
especializações em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia”. Fez Mestrado em
Educação. Atua como psicopedagoga clínica. É professora efetiva do município baiano
no qual reside, foi professora na Sala de Recurso Multifuncional e atualmente está como
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gestora da escola. Atua na formação de professores nas áreas: alfabetização e letramento,
educação especial, atendimento educacional especializado e TEA (Transtorno do
Espectro Autista).
A nomeação de A atendente ocorre em virtude da repetição que se evidencia nos
encontros. Uma das marcas da singularidade do seu modo de fazer a docência passa pela
premissa de montar as aulas para “atender às expectativas” dos estudantes. Em sua vida
pessoal (familiar) já chegou a fazer reuniões com esposo e filhos para saber como estava
se saindo como mãe e esposa, em clara busca de “atender às expectativas deles”.
Durante a pesquisa, no dia de um dos encontros comigo, a professora passava por
problemas familiares e urgentes demandas de trabalho que, em tese, deveria ter remarcado
ou cancelado nosso encontro, mas, para não deixar de “atender às minhas expectativas”
que já tinha um horário agendado com ela e uma programação a seguir, ela compareceu
ao encontro, embora fosse inviável a entre-vista naquelas circunstâncias. Por algum
motivo atender às expectativas dos outros fazia parte de sua forma de fazer laço social e
os encontros parecem ter permitido construir algo nesse sentido.
A atendente é divertida, alto astral e sua fala é pulsante. No primeiro encontro
quando questionada sobre o que é ser professor para ela, e como como reagiu a saber o
critério que levou ao convite para participar da pesquisa, ela responde que se sente: “[...]
numa missão, missão de educar alguém”.
Passemos então a tentar se aproximar de como se constitui essa “missão”, para
essa professora:

Professora A: Ser professor, foi uma decisão minha. Mesmo tendo
recebido uma influência muito forte que de minha mãe, que foi minha
primeira mestra. Então, minha mãe era uma professora. Então, minha
mãe tinha um jargão, Bionor, que ela falava assim: “Filho de pobre
precisa ser professor” [...] não foi somente para fazer menção ao
jargão que minha mãe me ensinava. Eu tinha, eu tenho um prazer de
estar me relacionando com outra pessoa, sabe? Trocando, recebendo,
informando, então, para mim, se tornou uma missão. Agora uma
missão prazerosa, mesmo entendendo os grandes percalços de ser
professor.

Já no primeiro encontro, a professora inicia dando deixas de que ensinar, ocupar
o lugar de professora, tem participação efetiva em sua forma de se colocar no laço social.
É interessante observar que ela pontua ter recebido forte influência de sua mãe, “que foi
sua primeira mestra”, bem como registra uma fala (jargão) que costumava ouvir da mãe:
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“filho de pobre precisa ser professor”. Parecem apontar aí os primeiros veículos
identificatórios em jogo na constituição de sua docência, assim como da importância da
figura materna, nas mais diversas peculiaridades de suas formações sintomáticas.
Tais peculiaridades ficarão mais evidentes na continuidade das narrativas e
análises. No que tange à docência ter uma função para aquele que ensina e ao potencial
da docência poder ser elevado à condição de sintoma individual, tal discussão já foi
amplamente trabalhada na tese.
Mergulhemos agora nos veículos identificatórios envolvidos na formação dos
sintomas, pois importa, sobremaneira, observar a capacidade que a professora demostra
para lidar com os “percalços” (desprazeres) inerentes à profissão, sem apresentar
inibições, angústias ou sintomas, que comprometam ou impossibilitem sua atividade
docente. O(s) ganho(s) secundários envolvido(s) no ato educativo para essa professora
são para si, mas perpassam obrigatoriamente por outro, e para outro, em sua “missão de
educar alguém”.
Outras recordações fizeram parte das narrativas, ao longo dos quatro encontros, e
cada um teve valor na construção de um saber sobre a professora. Mas o significante
“olhar” fez marca em nosso primeiro encontro:

Professora A: Eu preciso desse olhar, pensando na criança, quando
chega na minha sala de aula com fome, eu sei que essa criança que
chega com fome, ela não vai absorver, ela não vai ter o rendimento igual
a outra que teve, eu tenho que considerar a minha criança que não
dormiu direito, porque o pai dorme na cama com seis outras pessoas,
então meu olhar precisa ser ampliado e não ficar somente baseado na
minha questão, como conteúdo. Não como planejamento que eu preciso
para estar durante o ano. Eu acho que eu preciso, o professor precisa
ter isso, eu não, todos os professores precisam ter a criança, o seu
aluno, independente se ele seja adolescente, se ele esteja numa
faculdade, eu preciso estar considerando tudo, considerando,
ponderando, analisando, investigando, porque quando a gente tem
experiência, por exemplo, eu tenho experiência com criança um turno,
depois eu tenho experiência com adolescentes, quando chega nos finais
de semana eu tenho experiência com adultos na “G”72. Então assim,
são contextos diferentes, são demandas diferentes, são olhares
diferentes que eu preciso ter. Eu chego uma sexta-feira à noite, numa
sala, aonde muitos alunos vêm direto do trabalho, sem tomar banho,
sem se alimentar direito, então eu sei que naquele momento o
rendimento daquele meu aluno, não vai ser o mesmo daquele que veio
direto de casa descansado. Então eu tenho que considerar, eu tenho que
preparar aquela aula aonde eu consiga, como é que se diz, retirar do
meu aluno o melhor olhar, o melhor sorriso, não de aprovação da
72

Inicial do nome do núcleo de pós-graduação.
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minha pessoa, mas de entendimento do que a gente está fazendo
naquele ambiente. Entendeu?

Foi possível observar que o significante olhar foi presente em diversos momentos
das falas da professora. No excerto acima, ela discorria sobre as delicadas situações
vivenciadas, especialmente na escola pública, fazia menção à necessidade de ter para com
as crianças um olhar diferenciado, mais humano, cuidadoso, atencioso. A frase que ela
profere é “eu preciso desse olhar”, no sentido de ter esse olhar ético para com as
alteridades com as quais lida em seu fazer. A frase seguia no sentido de que ela “precisa
ter esse olhar” para com as crianças, mas ao desenvolvermos essa prevalência do
significante olhar, algo mais peculiar viria a surgir.
Parece ser possível recorrer a algumas proposições lacanianas para lançar um
olhar sobre o caso em tela. Em especial suas elaborações sobre a imagem especular do
esquema óptico de Bouasse73 e o esquema L. Lançar um olhar é uma forma interessante
de iniciar essas leituras, já que, em grande medida, é do olhar que estamos falando nesse
caso.
A professora anuncia que sua docência visa obter de seu aluno “o melhor olhar, o
melhor sorriso”, e independente da utilização em cada passagem, os significantes “olhar”
e “precisar” estão sempre na mesma cadeia significante: “eu preciso desse olhar”; “meu
olhar precisa”, que podemos ler não apenas como o olhar dela, o ato dela de olhar, mas
também como um olhar, um ato de olhar que é do outro, mas que ela toma posse e passa
a ser um olhar dela/para ela, situação na qual meu olhar precisa, vira me olhar precisa;
“são olhares diferentes que eu preciso ter”, para chegar então no “melhor olhar”.
Ela narra, exaustivamente, sua busca por entender o que cada classe, cada curso,
cada estudante espera dela, para então “preparar aquela aula”, para então ter do seu
estudante “o melhor olhar”. Estamos em uma das primeiras falas da professora, no
primeiro dos quatro encontros que tivemos com uma semana de intervalo entre eles. Foi
somente no terceiro encontro que ela trouxe algo que parecia ofertar sentido ao “melhor
olhar”.
Ainda no primeiro encontro eu pergunto o que é “aquela aula”? Ela responde:

Professora A: Aquela aula para mim, ela tem que ser pensada nos
mínimos detalhes. [...] na pós-graduação, a gente tem que ter essa
organização muito exacerbada, porque eles esperam da gente, aluno é
73

Ver Lacan no Seminário 1 e Laznik (2016).
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sempre aluno... aluno quer resposta pronta. É o que me desgasta,
trabalhando somente com alunos grandes, pensando em pós-graduação.
Mas assim, quando eu falo em dar aquela aula, é justamente atender às
expectativas do meu aluno, então eu sempre gosto de saber: Quantas
turmas tem? Qual a disciplina que eles pegaram antes? Para ver o nível
de conhecimento, eu sempre pergunto para a coordenadora, para a
secretária: essa turma ela é composta de professores somente? Não, tem
psicólogo? Tem não o sei o que? Então, eu gosto de fazer essa prévia,
levantamento prévio dessa minha turma, para eu não chegar lá sem o
conhecimento. Porque, a diferença de estar acompanhando aquela
criança sempre na instituição municipal é uma coisa, porque eu vou
conhecendo aquela criança, né, no meu laço.

Dar “aquela aula” significa para ela “atender às expectativas” do seu aluno. Ainda
nesse primeiro encontro, ao tratar desse seu investimento em suas aulas ela diz:
Professora A: […] Eu não sou muito, eu não sou aquela pessoa que
fica esperando elogios alheios. Não espero não […]

Antes ela já tinha dito que esperava “o melhor olhar, o melhor sorriso, não de
aprovação da minha pessoa”. Essas falas me fazem lembrar o que minha primeira analista
vez ou outra dizia que em análise, não é sim. O próprio “não espero não” aponta para essa
negação do não esperar. No decorrer do encontro a professora vai deixando o “belo”
discurso sobre sua a condução de seu fazer:

Professora A: meu esposo, ele acha que eu gosto de estudar né!? Eu
vou passar para você: eu estudo por necessidade. Porque gostar, Bionor,
eu gosto de chocolate. Estudar é uma necessidade que a gente precisa
ter para nossa formação e aí ele fala assim: “Minha filha você estuda
tanto, você podia fazer o concurso da PRF (Polícia Rodoviária
Federal)”. Eu falei: Para quê? Para conversar com caminhão, ficar
multando? Eu quero me relacionar! Não vou poder cantar música, não
vou pode criar dinâmica, não pode, eu sou professora, entendeu?
Perpassa pela minha missão...

Resolvi então investir nessa formulação “atender às expectativas do outro” e
devolver a ambivalência que ela comporta. Questiono se essa questão de atender às
expectativas já lhe foi mais danoso que produtivo e, diante disso, ela relata:
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Professora A: Eu acho que o momento mais danoso74 para mim, foi
quando eu descobri o outro lado meu, assim, danoso, vou contar uma
coisa para ti, eu perdi minha mãe, no ano que eu comecei a trabalhar,
aos dezessete anos. Então, quando eu perdi minha mãe, Bionor, eu
me tornei uma pessoa muito resiliente. Eu não sou uma pessoa que
fico lambendo a minha ferida o tempo todo, entendeu!? Então, assim
e eu tento buscar assim: passei por isso, eu preciso aprender alguma
coisa com isso. Eu tenho que tirar alguma lição75. Eu sempre tento
explicar ao meu filho, filho não veja o lado vazio do copo, tente ver
um pouco o lado cheio do copo. Eu falo para ele, porque eu falo pra
mim direto, qual é o lado cheio do copo? Agora assim, eu sinto que
eu fui muito desafiada e para mim foi quando a educação se tornou
um pouco pesada, foi quando eu comecei a ser introduzida, por que
introduzida? Depois eu lhe explico. Na educação especial, certo?
Então, eu trabalhei em outra escola antes do “X” e a gestora dessa
escola, é uma escola de grande porte daqui é a “Y”, e ela falou assim:
pró “A”, e ela acreditava em mim e ela me deu duas alunas com
deficiência auditiva e eu não sabia falar nem oi (faz o sinal em
LIBRAS).
Bionor: Sim, mas assim, até porque eu não sei se você tinha, óbvio que
você pode saber, mas não sei se você tinha tanta clareza de que essa,
de que essa questão de atender às expectativas faz marca em você.
Professora A: Não, não tinha. Para mim eu poderia dizer que era um
defeito meu. Tanto que eu anotei aqui, anotei: atender às expectativas
será que é um defeito meu?
Bionor: Defeito?
Professora A: Você trouxe uma coisa para mim, que eu nunca tinha
analisado. Por que que eu gosto de atender às expectativas do outro?
Então para mim isso foi, hoje foi a frase, porque eu reconheço o desejo
do outro76?. Para mim foi a frase da minha sexta-feira, entendeu? Essa
é a clareza!

Aqui, ao final do primeiro encontro, a desejada inversão da demanda parece se
dar. Nosso encontro era para atender a uma demanda minha da pesquisa doutoral, mas
agora, era ela quem se fazia uma questão: “Por que, que eu gosto de atender às
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Esse significante danoso foi ofertado por mim na questão feita, a professora a partir desse significante
não associa o danoso necessariamente às consequências negativas de sua necessidade de atender ao outro,
parece que o maior dano que ela viveu, foi a morte da mãe.
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Parece optar pela racionalização frente à perda, em certa medida, possivelmente não elabora formalmente
o luto, bem como parece que se identifica ao objeto perdido como uma forma de mantê-lo vivo em si. Ficou
uma questão: que outro lado dela, digamos “danoso” ela descobriu com a morte da mãe? Mas não me
parecia ser o caso investir nesse sentido.
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Reconhecer é primordial, ter a necessidade de atender já é outra coisa. Mas não quis mexer nisso nesse
momento.
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expectativas do outro?” Em algum momento, ainda do primeiro encontro ela diz: “[...]
estou anotando tudo aqui, viu!”77
Já no segundo encontro, a professora narra uma situação em que entrou na defesa
de uma estudante que sofria preconceito, em decorrência de ser portadora de uma
patologia:

Professora A: [...] Eu me senti, naquele momento, eu me coloquei
como, sei lá, como mãe, como defensora e aí fui dar uma aula sobre o
que era a doença, sobre o que não era doença. Então assim, eu tinha
muito, não sou Maria Quitéria78, mas gosto muito da coisa meio que
justa. Outra situação, é, eu preciso me posicionar, senão eu fico um
pouco inerte a situação, a essa alteração que tem acontecido
ultimamente. Com essa sociedade, valores trocados, como a gente
conversou no encontro passado, é, o maior problema que eu acho, o
ponto mais negativo de ser professor é essa desvalorização.

A professora fala de sua religião, mas de não gostar de se rotular, nomear:

Professora A: [...] eu não gosto muito de me nomear. Eu gosto mais de
ser percebida de uma forma diferente.
Bionor: Desenvolve isso aí, independente da temática que te levou a
essa frase. Mas eu acho que essa frase é potente.
Professora A: Qual frase Bionor?
Bionor: “Eu gosto mais de ser percebida de uma forma diferente”.
Professora A: Exato. Eu gosto de, acho que desde a minha
adolescência viu, Bionor!? Eu queria ser hippie, não fui! Assim, por
que que eu gostaria de ser hippie? Eu achava linda a moda, achava que
hippie não precisava tomar banho toda hora, entendeu? Então eu sempre
fui dessa linha.
Bionor: A melhor parte é a gente começar a história falando de ser
evangélica, cristã, gospel e qualquer coisa do tipo e de repente você diz
“Quando eu era adolescente eu queria ser hippie”.
(Risos)

77

A minha fala autêntica parece favorecer o estabelecimento da transferência e, arriscar uma interpretação
pode deslocar o sujeito da certeza da construção de sua prática para a existência de algo mais seu, em jogo,
no seu fazer profissional. E, assim, ela parece ir supondo em mim um saber, uma mera suposição, mas
necessária ao processo.
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Interessante a professora falar de Maria Quitéria, considerada como heroína da guerra da independência
da Bahia, que assim como a professora, ficou órfã de mãe muito cedo (com 10 anos) e ficou conhecida pelo
seu comportamento independente e seu senso de justiça.
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Professora A: Exato, Jesus! Andar com aqueles cabelos assim, aquela
vida, aquela vida, é livre, como na novela Hipertensão, marcou minha
adolescência. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu acho que hoje eu
entendo porque eu, eu, decidi ser cristã, ser evangélica, ser gospel. Eu
me sinto livre, dentro dessa perspectiva de vida79. Não é uma coisa que
me aprisiona. Eu continuo tendo, eu sei fazer amigos, eu sei me divertir,
eu não sei qual, muitas vezes a gente tem uma visão muito, muito, é,
como é que se diz, restrita de uma coisa. Por exemplo, eu não prego a
religião, eu não sou muito chegada, a religião, às vezes, a religião
aprisiona às vezes. A pessoa que não busca entendimento, não busca
leitura, não busca conhecimento, ela é aprisionada.

O encontro transcorre no sentido de a professora falar sobre ela, dos desafios das
aulas remotas em virtude da pandemia, em preferir ser apresentada de forma “normal”,
sem os títulos, pois os títulos não a definem, mas sim sua competência:

Bionor: E o que é ser competente?
Professora A: Porque eu acredito que a excelência, é uma coisa que a
gente luta diariamente para conseguir, mas eu não sei se a gente vai
chegar nessa excelência... eu vou para bíblia, a estrutura de varão
perfeito. Eu não vou conseguir, eu busco essa, essa, visão de pessoa, de
um cristão perfeito, no sentido assim de estar muito mais parecida com
o meu pai do que comigo mesma. Mas eu sei que eu não vou conseguir
essa excelência. Porque eu sou humana. Então competência para mim
é eu chegar, primeiro lugar, tenho que chegar estudada assim, eu não
vou lá falar no meu achismo. Acho que competência, perpassa por uma
preparação.
Bionor: O que é um varão perfeito?
Professora A: O varão perfeito é uma pessoa que a gente busca, é que
a gente busca ser o mais semelhante a Jesus.
Bionor: Umhum...
Professora A: Entendeu? Esse é o contexto bíblico.
Bionor: Acho que sim. É que a frase é forte.
Professora A: É, é!
Bionor: Você diz assim: “O varão perfeito”, né!? Parecendo cada vez
mais com o meu pai do que comigo mesmo.
Onde o sujeito diz agora “livre”, penso que pode ser entendido como “segura”, frente à doença, à morte,
pelo sentido a priori ofertado pela religião. Bauman (2003, p.10) em Comunidade: a busca por segurança
no mundo atual, trata da relação inversamente proporcional entre segurança e liberdade. “Você quer
segurança? Abra mão de sua liberdade, ou pelo menos de boa parte dela [...] Há um preço a pagar pelo
privilégio de ‘viver em comunidade’ – e ele é pequeno e até invisível só enquanto a comunidade for um
sonho. O preço é pago em forma de liberdade, também chamada de “autonomia”, “direito à auto-afirmação”
e “à identidade”. Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma coisa e perde-se outra”.
79
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Professora A: Isso! Quando eu falo do meu pai, tu sabes que é Deus,
né!?
Bionor: Sim, sim!
(Risos)
Bionor: Mas o que eu estou pensando aqui é no peso que a frase tem.
Porque de alguma forma, a ideia do varão perfeito, requereria então...
apostaria na existência de um padrão, de uma forma ideal de ser.
Professora A: Que a gente não vai conseguir. Mas assim, quando eu
falo nesse modelo, voltando para pessoa “professora A”, professora...
Bionor: ... Sim.
Professora A: Eu sei que eu sou eu mesma. Tanto que eu sou diferente,
eu me identifico com isso. Mas assim, eu não posso negar, que na minha
caminhada, eu tive modelos.
Bionor: Umhum...
Professora A: Então, foram pessoas importantes, que se encaixaram,
que eu falava poxa, aquilo ali eu admiro. Aquilo ali eu admiro, aquilo
ali eu admiro. Eu também não admiro aquilo, eu não quero ser aquilo.
Não quero ser daquela forma, não quero agir daquela forma. Então eu
tive modelos, tive professores que passaram por mim, e eu tive
professores positivos e negativos, aonde eu retinha o que era bom deles
e o que não era bom eu também eliminava. E eu acho que acabou
também me influenciando na minha constituição quanto professor...
Bionor: ... sim...
Professora A: ... E como é que se diz, formou isso aqui. Eu quero que
as pessoas vejam em mim que eu sou competente.

A expressão “varão perfeito” vem apontar para algo da questão que ela se faz ao
final do primeiro encontro, sobre o motivo de gostar de atender às expectativas do outro.
Mais adiante vou retomar algo do impacto do “eu ideal” o do “ideal de eu” na constituição
subjetiva.
É preciso pontuar que, para além do desejo do professor implicado no ato de
educar e da função que a docência ocupa para cada professor, a competência, o
aprofundamento teórico e o conhecimento técnico/metodológico são partes não menos
importantes no processo de ensino e aprendizagem. A ideia aqui nunca foi desmerecer o
conhecimento e a técnica, mas apontar que elas sozinhas, sem o investimento libidinal do
professor, podem no máximo informar, mas não serão capazes de inquietar e evocar no
estudante desejo de saber.
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É importante registrar que, nesse encontro, a professora já tinha registrado
problemas de saúde com alguns parentes. Tal marcação será importante para entender o
que ocorre no encontro seguinte.
No início do terceiro encontro, a professora anuncia que precisará fazer o encontro
olhando ocasionalmente o celular, pois está acompanhando a realização de um serviço na
escola. Momento no qual eu pergunto:
Bionor: Me fala, como é que estão as coisas? Você estava passando por
um momento mais delicado na família.
Professora A: Infelizmente perdi minha tia, a tia do meu esposo na
quinta, quando chegou no sábado a gente recebeu outro baque, que a
nossa matriarca faleceu também. Mas aprouve ao Senhor, porque as
duas eram tão unidas e moravam juntas, uma vivia em função da outra.

Solicito então que a professora fale livremente o que lhe vier à mente:
Professora A: Essa semana eu estava pensando tanto no que a gente
comentou, que você falou semana passada e na semana retrasada.
Existem coisas que me marcaram nessas nossas conversas. Como ser
professora ... (telefone toca) ... peraí professor, que é urgente, é dá
escola.
Bionor: À vontade.
(Interrupção)
Professora A: Vamos lá! Hoje a gente vai ter que ser rápido!
Bionor: Não, tranquilo, pode, não se preocupe nem de precisar
interromper, pode ir fazer as suas coisas, a gente conversa depois. Não
se incomode não.
Professora A: Vamos lá! Eu sei que não tem. É porque a gente acaba
reservando o espaço para, para isso né, a gente se prepara toda para ter
uma coisa.
Bionor: Mas como é que você lida com os inusitados então? Pelo
menos na sala de aula parece que você consegue lidar bem.
Professora A: É, na sala de aula eu consigo lidar bem porque é um
lugar que eu domino. Quando tem essas, essas surpresas, eu fico meio
receosa porque eu quero atender a todos.

Ela, enquanto diretora, precisava acompanhar um serviço na escola. A família
estava em luto e demandava da sua atenção. Eu tinha um encontro marcado com ela. E
ela queria “atender a todos”.
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A professora atua na relação comigo. Eu estava aguardando o encontro com ela.
Para ela, valia a máxima de que eu tinha uma programação e ela não podia “não atender
às minhas expectativas”. Aproveito a oportunidade para intervir no sentido de fazê-la
pensar, que não tinha problema algum ela desmarcar o encontro ou remarcar. Ela tinha
demandas da escola, a família precisando de suporte. Nesse momento, em que ela repete
na relação comigo essa obrigação de fazer e que isso é trabalhado no encontro, ela vai
denunciar que naquela semana ela tinha conseguido fazer algo da qual estava muito
orgulhosa e que apontava para algum redimensionamento da manifestação do sintoma.
Os encontros anteriores parecem ter mexido com ela:
Professora A: o meu filho mais velho, ele fala assim: “Mãe, a senhora
precisa saber dizer não”. Ele fica me cobrando isso, dizer não. E eu fiz
uma coisa essa semana, que eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu
estava com muitos pacientes, eu estava com muitos, eu estava
sobrecarregada. E como veio esse turbilhão de perdas na família, eu
estou com minha sogra, a gente tem que dar assistência e aí eu acordei,
acho que domingo, de sábado para domingo, três horas da manhã, não
tinha mais sono, aí eu vim para minha sala, fiz um texto todo formal,
bonito e eliminei, abri mão de todos os meus pacientes a tarde. Porque
nesse momento, eu não vou, como é que se diz, me sobrecarregar por
conta de não querer dizer não. Aí no final do texto, eu ainda pedi
desculpa, porque é uma quebra de contrato, eles criam uma expectativa
em mim, para que eu possa ajudar o filho de alguma forma e eu não
estou tendo...
Bionor: ... nesse momento você não está tendo condição de fazê-lo.
Professora A: Exatamente. Mas assim, fiquei feliz porque todos
entenderam e eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma (risos), porque
eu consegui fazer isso. E deixa eu te contar uma coisa, isso estava me
tirando o sono. Porque eu falava: Senhor, eu não vou conseguir fazer
tudo isso e olha que eu sou uma pessoa muito prática. Sou muito prática!
Eu vou para uma cozinha, eu não perco tempo, eu sou rápida, se eu vou
arrumar uma casa, eu sou rápida, porque eu sou prática. Às vezes meu
esposo diz assim: “Minha filha, como é que eu te dou um presente?”.
Digo: Ô filho, o mais prático e simples possível, não venha com muitos
exageros de cor, nem de “fru fru”, que eu não gosto. Minhas coisas têm
que ser bem slim, bem leve, porque eu sou uma pessoa prática mesmo,
na minha vida. Sou organizada, mas eu gosto da praticidade, tudo que
me faça ser prática, eu prefiro. E aí, eu tive que dar esse passo e falar
eu não posso, porque eu estou passando por essa situação e eu acho
que é um tempo não só, é um tempo para mim.

A professora consegue, então, dizer que era melhor remarcarmos. Não tivemos a
oportunidade de desenvolver a questão do ser “prática” ou promover alguma escansão da
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palavra. Mas já havia ficado claro que ela recorre à racionalização como mecanismo de
defesa.
Na retomada então do terceiro encontro (que foi interrompido), surge a “cereja do
bolo”. Agora que ela já pode não ser perfeita (“excelente”, “o varão perfeito”), ela relata
o primeiro momento na vida no qual ela disse “não”, ou fez algo na contramão do que
orientava sua “mãe”:

Professora A: ... Toda vez, toda vez que eu digo não para alguma coisa,
é uma sensação, você me falando agora, me lembrando da roupa do
palhaço, eu me lembrei de uma situação que eu acho que antecedeu a
do palhaço. Que eu acho que foi a primeira situação, minha irmã mais
velha, me chamava muito de acomodada, na minha infância, assim
eu não entendia o que era obediência. Certo? Eu entendia o que era
acomodação. Então, por exemplo, eu descobri que obediência depois
da minha, depois do meu crescimento, da minha maturidade, anos
após anos, né, ela sempre dizia que eu era muito acomodada em
relação ao que minha mãe dizia, vamos supor. Se minha mãe me
dissesse, não sai hoje não, você não vai sair, eu não saia. Ela já era
mais contestadora. E eu sempre fui muito assim, né, e eu nem era de
replicar. E eu entendi, a trancos e barrancos, que obedecer não é
concordar. Que poderia muito bem obedecer discordando. Que isso não
me tirava o respeito por aquela pessoa. Nem me deixava ser uma pessoa
má por isso. Vamos supor, então, eu entendi isso e, eu tinha, quando eu
estudava no “E”, fazia magistério, acho que os meus quatorze a quinze
anos, eu ainda ia entrar no curso do magistério porque a gente faz o
primeiro normal, né, e aí eu tinha três amigas inseparáveis, era eu, “J”,
“R” e “Ri”, nós éramos quatro. Mas eu me sentia a “Anador”80 do
grupo, como assim, Sujeito A? Então sentia que as meninas só me
procuravam quando uma estava ruim com a outra. Até que um dia, me
lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, acabou a aula mais cedo,
nós fomos para casa de “Ri”e “R”não foi. E “J” estava, aí eu, elas
falando, de “R”, eu falava, olha, cansei, eu dei um grito, cansei, elas
perguntaram o que foi, Sujeito A? Vocês só me chamaram porque “R”
não está aqui. Eu não sou remédio para vocês. Ou nós somos quatro ou
nós somos quatro, não tem opção de ser três, dois, um, dois e meio,
três e meio, né!? Então eu me lembro que eu usei essa frase, EU NÃO
QUERO SER ANADOR. Ou seja, eu não quero servir somente para
aquela situação aonde a outra pessoa não te corresponde e aí você me
chama. Então, eu acho que foi o meu primeiro NÃO forte mesmo. E me
senti liberta e pronto, depois disso as meninas entenderam a minha
importância no quarteto. (Silêncio). Até então, eu não tinha me
posicionado. Eu era aquela acomodada, que minha irmã me falava...
Bionor: ... com elas e com sua mãe...
Professora A: exatamente, exatamente. Então, daí eu comecei a falar
“não mainha, eu quero ir”, aí pronto, foi eu fiz um, aí eu me tornei tão
libertadora, você me falando agora, me veio a memória, me trouxe
80

Referência ao nome de um remédio para dor.
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mesmo a memória. Aí eu me lembro que eu gosto muito da arte, né, eu
sei tocar violão, eu gosto de cantar e eu amo dançar e minha mãe, ela
não, por ela ser religiosa, como o povo chama, cristã, lei de crente, sei
lá. (Risos). E aí, eu queria muito fazer a seleção que o (nome de uma
escola de dança) ia dar de Ballet Clássico, dança clássica. E eram
duzentas e poucas pessoas para quatro vagas. E mainha disse que não,
que não, que não, é... eu já tinha aceitado um outro não de minha mãe,
eu tenho uma prima, que mora em São Paulo, ela tem uma revista em
São Paulo, o marido dela é cineasta e ela queria muito que eu fosse ser
na época, modelo. Por ter o biotipo de magrinha, essas coisas todas. E
mainha dizia não, acho que medo de perder, sei lá, não sei o que, que
ela pensava na cabeça dela, né!? Enfim, nesse segundo, nessa segunda
oportunidade, eu não abri mão. E fui mesmo para a escola de dança, fiz
o teste, e das duzentas e poucas vagas, passou só eu de mulher e três
homens. Então eu dancei, fiz o que eu tinha que fazer lá... e aí para
contar pra ela foi um desafio. Aí contei para ela. Essa minha tia que
quando mainha morreu, virou nossa tutora, ela me deu apoio, ela sabia
que eu tinha juízo e dizia: “Você tem juízo minha filha, você não vai
fazer nada que sua mãe se decepcione com você”,81 aquelas coisas
desse povo antigo... aí enfim, fui, passei no teste, no dia da minha
apresentação, Bionor, para minha alegria, minha mãe estava na
plateia assistindo a minha apresentação. Então, foi uma, foi um
momento libertador, porque eu não me senti rebelde, porque eu a
comuniquei, eu só queria que a minha opinião, né, fosse aceita de
uma forma que tivesse a aprovação dela. Então, essa minha conquista
de romper, de me sentir livre, demorou...

A professora repete a necessidade de atender na relação comigo, e uma
intervenção é feita nesse sentido, pois ela já vinha desde o primeiro encontro se
questionando sobre essa “necessidade de atender”, quando recorda “[...] você me falando
agora, me veio a memória, me trouxe mesmo a memória”.
Ter o olhar de aprovação da mãe, não fazer nada que decepcione a mãe, ter
rompido com a lei da mãe, parece ter gerado o cenário propício para fixação da libido e
constituição do sintoma como meio de lidar com a dicotomia entre seguir o seu desejo ou
obedecer à mãe, entre desejo e privação.
Possivelmente, naquele dia, no palco, quando para sua alegria, sua mãe estava na
plateia, ela possivelmente teve o seu “melhor olhar, melhor sorriso”. Ela era boa,
competente, tinha conseguido uma das quatro vagas disputadas por mais de duzentas
pessoas e era a única mulher selecionada. A mãe faleceu quando a professora era muito
jovem.

Primeiro momento no qual o sujeito sustenta seu desejo e vai de encontro ao discurso de sua “primeira
mestra” como ela mesma nomeou no primeiro encontro. Ela se sustenta no discurso de uma tia que dizia,
siga seu desejo, mas, entretanto, marcava: “você não vai fazer nada que sua mãe se decepcione com você”.
81
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A professora inicia o primeiro encontro anunciando que ser docente foi uma
decisão dela, mas parece ter muito mais em jogo quando ela sobe no palco da sala de aula.
Não contrariar a mãe, ter vivido toda a juventude considerando “obedecer” e “concordar”
como correlatos, já poderiam ser sinais de não macular o olhar que a mãe direcionava
para ela.
O “melhor olhar”, “o melhor sorriso” dos seus estudantes parece reeditar a cena
na qual sua mãe lhe assistia na plateia. Que por sua vez reeditava esse olhar da mãe nas
fases mais iniciais de seu desenvolvimento. A frase da tia “você não vai fazer nada que
sua mãe se decepcione com você” parece somar ao seu histórico de desenvolvimento,
marcado por certo aprisionamento entre os significantes obedecer e concordar, muitas
vezes escravizando a professora na sua relação com os outros. A questão era tão forte que
ela já tinha inclusive feito reuniões com marido e filhos para saber se estava indo bem no
seu papel de esposa e de mãe.
Sua docência parece seguir no sintoma de não decepcionar aquela que foi sua
grande mestra e sempre dar “aquela aula”, mas não a aula das respostas prontas, nas quais
o estudante consiga entender que obedecer não é sinônimo de concordar e sua
aproximações com a submissão. Parece que a professora oferta em seu ato educativo a
sua liberdade, dedica o melhor de si, e pede em troca “aquele olhar, aquele sorriso”.
O quarto e último encontro foi uma espécie de síntese da experiência vivida nas
semanas anteriores:

Professora A: Sujeitos diferentes, com histórias diferentes, mas que
convergem a minha história em algum momento na vida. Então, assim,
não vou generalizar, mas geralmente quando a gente vem de uma
família partida, da instituição familiar meio conturbada, a gente sofre
com algumas questões, sim e eu sempre tive, eu acho que eu já te falei
que a minha irmã mais velha achava que eu era acomodada, que eu era
muito submissa. Eu não entendia ainda a diferença entre obedecer e
respeitar, obedecer e ter sua opinião. Isso não tinha sido formado na
minha mente. Quando eu consegui entender isso, eu me libertei, dessa
possibilidade de até acreditar nessa verdade da minha irmã sobre mim.
E, e, eu percebo que hoje eu chego aos meus quarenta e cinco anos
com a vida profissional satisfeita, realizada no sentido de estar
cumprindo a minha missão. Que é atuar justamente na possibilidade
do outro. Quando a gente, eu, não vou botar a gente, quando eu falo
a gente, eu me refiro a todos os professores. Quando eu busquei ser
professora de alfabetização que foi a minha primeira experiência em
escola, poxa você vai entender o processo de desenvolvimento da
criança, da leitura, da escrita, né, ver, ver os detalhes que os outros
não veem, admirar pequenas possibilidades que os outros não
admiram, né, porque não entendem, porque não reconhecem a
importância, ver que aquela conquista, que aquele degrau que aquela
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criança subiu é importante para ela. Então eu gosto muito de
valorizar as conquistas de cada pessoa e eu fazia isso com os meus
alunos, né!?
E quando, eu sempre tive na minha, eu já falei para você que eu gostava
de ser diferente, então, eu que o gostar de ser diferente, me ensinou a
respeitar ainda mais as diferenças, né!? De mesmo não concordar com
a opinião política, religiosa, gosto comum, é, profissional, eu consigo
manter a minha opinião, sem ter variação e respeitar a opinião do outro.
Quando eu quero convencer (ato falho)82, conversar com a pessoa, eu
tento conversar e não convencê-la, o meu papel não é de
convencimento. Eu não tenho essa! Ah! Eu não sei se eu ajo errado, eu
não tenho essa pretensão de te convencer de algo. Eu gosto de conversar
e você ou quem converse comigo, saia com a suas conclusões. Então
assim, quando eu vejo...

A professora então fala de algo que percebo ser traço compartilhado entre os
professores que são implicados com seu papel social. O acreditar no potencial do outro.

Professora A: E eu consigo transformar isso! É, transformar as
mazelas, vamos supor da minha infância, da minha caminhada, da
minha jornada, até chegar Sujeito A, hoje, quarenta e cinco anos. Eu
transformo essa mazela, em algo subsistente para poder me, me, me
fortalecer e fazer o meu papel dentro da sociedade como eu espero
fazer. Ser uma boa professora, é, atender ao, ao, ao, aos meus alunos, é
ver neles o que muitas vezes, o que nem a própria família consegue
enxergar e nem eles mesmos conseguem enxergar do potencial, e aí
eu me vejo hoje inserida trabalhando com crianças com deficiência,
dando aula pra pós-graduação que as disciplinas envolvem esse olhar
para um atendimento educacional especializado, um olhar pra uma, um,
um, pra crianças com suas comorbidades, singularidades no sentido de,
de, de transtorno, né e tirar do fundo a competência que essa criança
pode, que esse indivíduo pode ter, mesmo não sendo o padrão que o
mundo quer, que o mundo espera. Entendeu? Então é, é, eu acho que
eu ...

Após algumas elaborações sobre diversos temas, em uma tentativa de conclusão
sobre os encontros ela diz:

Professora A: Ô, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas esses,
esses quatro encontros me trouxeram muitas inquietações, certo? Te
confesso que esses quatro encontros e principalmente, essa frase que
você me disse, é eu acho que eu perguntei assim se isso é ruim?83 Aí
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Ela queria dizer conversar, mas fala convencer. A palavra convencer fazia parte da cadeia que ela
organizava na fala, e ela conclui exatamente corrigindo e dizendo que o papel dela não é convencer, mas
conversar. Ocorre que ela diz “convencer”. Do que ela queria me convencer? De que realmente acredita
que foi melhor não ter tido o pai por perto? Na sequência anterior das falas que aqui não foram transcritas,
ela falava de que não ter tido o seu pai por perto durante sua vida, tinha sido melhor, em virtude de
características desse pai.
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Refere-se à questão da obrigação de atender às expectativas do outro.
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você me falou alguma coisa assim: “Se não te escravizar”. Então, esses
quatro encontros têm me deixado bem assim, eu faço, o que eu estou
fazendo, está me escravizando? Tenho me perguntado direto isso.
Certo? Porque, eu acho que, nunca me sentir dolorida, mas eu acho
que você mexeu. Falando isso para mim, aí agora eu me torno mais
consciente, sabe? Então, é como se eu tivesse fazendo, mas sem a
consciência se isso está me prejudicando. Então, eu te confesso que
eu ainda eu não sei, se, se eu estou chegando no ideal, se eu quero
chegar no meu ideal. Mas eu só vou lhe falar uma coisa, eu estou
refletindo mais, nas minhas ações com relação se elas me escravizam
ou não me escravizam para eu atender84. Entendeu?

Passemos a alguns resgates teóricos sobre o olhar.
Sabemos que o olhar da mãe (ou do cuidador primordial) é o primeiro espelho da
criança. É o olhar da mãe que institui a criança, assim como demonstrado no esquema de
Bouasse no qual um objeto real (que existe) e uma imagem real (que não existe) podem
ser vistos como um todo, uma unidade85. O organismo do bebê (objeto real) é um corpo
repleto de sensações apartadas do sentido, vivenciadas como experiência de puro Real.
Um “vaso”, como no esquema citado, que se esvazia e se enche do investimento libidinal
dos pais, ocupando no bebê a posição de objeto desses olhares untados de ilusões
antecipadoras, movidas pelos mais diversos afetos, desejos e anseios. É preciso pontuar
que esse bebê (quando tudo vai bem) não é inativo como o vaso de Bouasse, ele procura
o olhar da mãe e, em um primeiro tempo da pulsão, ele busca a mãe (o outro); já num
segundo tempo da pulsão, ele se interessa por si próprio; e, por fim, em um terceiro tempo
da pulsão, ele se oferece como objeto de satisfação do outro, quando o bebê “se faz
olhar”86.
Embora a temática pareça inicialmente desconexa para o presente contexto da
docência, sugiro que nos debrucemos um pouco mais sobre isso. Logo mais adiante,
encontraremos a conexão que pretendo fazer com o ato educativo e que, em certa medida,
transversaliza a tese de seu título às suas (in)conclusões, quando falo de evocar, convocar.
Laznik (2016) retoma estudos realizados em maternidades87 com recém-nascidos
com menos de três dias, apontando a capacidade da imitação dos bebês. Nestes estudos
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A participante se faz outra questão. Um bom exemplo do caráter interventivo que a pesquisa em
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se observou que eles eram capazes de imitar um movimento feito pela pesquisadora, de
levantar e abaixar o dedo indicador, um extraordinário comportamento de imitação. O
mais interessante foi observar que quando a pesquisadora parava de brincar com a criança
e deixava de lhe olhar, era o bebê que tomava a iniciativa de mostrar o dedo e olhar
fixamente para a pesquisadora.

Trata-se de uma simples imitação? Não; ela chamou isso de
Provocação. O bebê a provocava para ela voltar a interagir com ele. A
certeza foi dada pelo uso de um eletrodo para registrar os batimentos
cardíacos do bebê. Na imitação, há sempre aceleração. [...] Mas quando
ele fazia, e ela não mais demonstrava interesse, quando o bebê a olhava
fixamente no momento anterior a “provocar” levantando ele o seu dedo,
ela constatou uma desaceleração de batimentos cardíacos. Não se trata,
portanto, do mesmo processo fisiológico (LAZNIK, 2016, grifo da
autora, p. 37).

Com essa passagem, quero brincar que quando somos convocados, provocados,
nossos corações batem mais forte. Quando estamos perante um professor que tem prazer
em estar na sala de aula e somos inquietados por suas falas, questões, com o seu saber, é
como se nossos corações batessem mais rápido e fossemos convocados a sair da repetição
do mesmo e construir nossas próprias correlações. O professor, inquietado com as coisas
da vida que desejou saber (assim como o analista que inquieto quis saber de si), pode ser
um gerador de inquietudes na sala de aula, assim como o analista o faz no consultório ao
desconstruir o concebido.
Continuemos por enquanto no universo da constituição subjetiva. Cabe ao
cuidador primordial, supor uma intencionalidade a cada ato aparentemente sem sentido
do bebê, bem como decifrar, interpretar, ofertar palavras para aquilo que antes era pura
experiência do bebê. Aos poucos nessa relação cuidador primordial - bebê um código de
comunicação mesmo que ainda não verbal passa a ser constituído, o par passa a
experimentar o aumento progressivo das alternâncias entre a presença e a ausência do
outro, estabelecem-se demandas mútuas em que um e outro agem e esperam uma resposta,
uma reação.
A inserção do bebê no laço social e no emaranhado de linguagem, que o precede
aos poucos, vão imputando-lhe reconhecer que nem tudo que ele deseja ele pode ter.
Desprazeres e normas são suportados para não se perder os momentos prazerosos com
seus pares. Será na descontinuidade, na falta desse outro, que o bebê será convocado a
advir. A relação dos bebês e suas mães é fundante em sua constituição subjetiva e o
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esquema L88 é outra forma de compreendermos algo do que ocorre na estruturação
psíquica, que reside primordialmente na relação bebê - cuidador primordial - cultura.
Esse bebê, esse corpo ainda fragmentado, tem sua primeira “noção de eu” ainda
construída pelo eixo imaginário na relação mãe – bebê. Os primórdios do narcisismo
ocorrem então a partir do olhar do outro (a’ – pequeno outro), não por acaso no esquema
L, Lacan identifica esse eu (moi) também com a letra a que se refere a outro (em francês).
É do olhar que tratamos anteriormente, no esquema de Bouasse, que institui
primitivamente o bebê, mas esse bebê ainda não é um eu (je), ele é receptáculo do que
lhe é endereçado pelo outro.
Nesse momento, existe uma certeza imaginária de completude na relação mãebebê, acreditasse eu, um é aquilo que falta ao outro. Ocorre que em determinado
momento, essa certeza imaginária de completude, de acesso ao objeto da falta é barrado,
castrado, por tudo aquilo que faz vez de função paterna. Podemos utilizar a própria
questão edípica para pensar a barra que se faz entre mãe-bebê, como toda e qualquer
construção simbólica, um efeito de linguagem (A – grande outro) que interdita o gozo
constante, gerando barreira à certeza de completude (um novo bebê que retira o olhar
constante da mãe, o trabalho da mãe, o direcionamento da libido da mãe para outros
objetos sociais que não mais o seu majestoso bebê).
Esse corte no eixo imaginário inaugura o inconsciente e surge então o sujeito
barrado (sujeito neurótico) que tem um saber ao qual ele não tem acesso direto, podendo
acessar algo desse saber apenas pela via das representações do inconsciente, pela via dos
significantes, esse nosso esforço constante de acessar o inconsciente pela via da palavra.
Da relação construída pelo eixo imaginário (a’ – a) configura-se o “eu ideal” (você é isso),
e da relação construída no entre “A – a” configura-se o “ideal de eu” (você deve ser isso).
Um vez castrado o agora então sujeito (je) sai em busca desse objeto perdido
(objeto a), desse olhar, dessa sensação imaginária de completude, (des)encontrando-se
com os mais diversos outros (a’, a’’, a’’...) pela via da fantasia, movido pelo desejo.
Sem pretender esgotar a questão, porém tentando uma correlação, digamos
didática, ao caso em tela A atendente. Sua constituição subjetiva perpassa por marcas da
alienada relação imaginária com a figura materna (ela era exatamente aquilo que sua mãe
queria: “obedecer era concordar”) e marcas simbólicas representadas pelas frases: “filho
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Lacan sem 2. As letras aqui postas seguem a leitura do esquema L proposta por Saulo Durso Ferreira
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=bEQdDr2YLmE Acesso em: 04 Maio 2022.
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de pobre precisa ser professor” e “você tem juízo minha filha, não vai fazer nada que sua
mãe se decepcione com você”.
Uma vez marcada pela barreira da castração e, ainda muito jovem, impedida de se
ver no olhar da mãe em virtude da morte, passa então a uma busca nos mais diversos
objetos (alunos, instituições, marido, filhos, amigas) por um reconhecimento de sua
competência. Por um retorno, mesmo que frágil e momentâneo, daquela sensação de
completude, na qual não precisava assumir os riscos de suas escolhas, o mel e o fel de
seus desejos, em que obedecer era concordar, principalmente pelo retorno do olhar de
aprovação da mãe na plateia. Se ela resolveu fazer o que ela queria, então que fizesse
bem-feito, fosse competente.
É verdade que ela virou professora, assim como era a mãe, assim como a mãe
dizia, mas imprimiu em seu fazer um traço de sua ousadia de ir na contramão do que
queria sua mãe, como podemos observar nas frases que ela atribui a Piaget e escolheu
para colocar em seu testemunho: Professor não é o que ensina, mas o que desperta no
aluno a vontade de aprender, e O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes
de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram.
Em outras palavras, ensinar que obedecer não é o mesmo que concordar.
Meses após as entre-vistas, solicitei que a Professora A fizesse um texto, o qual
chamei de teste-munho de sua docência e que trago agora na íntegra:

Ninguém caminha sem aprender a caminhar,
sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho
pelo qual se pôs a caminhar.
Paulo Freire
Iniciei minha caminhada muito nova por isso antes de falar sobre “A”
professora, preciso voltar de (nome próprio completo) criança. Lá onde
tudo começou.... Experimentei uma infância feliz para o tempo e para
as limitações da minha Família. Sou filha de pais separados e a do meio,
como diz minha irmã mais velha “sou o RECHEIO do biscoito”.
Cresci em um espaço muito feminino sem ser frágil e com a presença
forte de uma mulher cheia de garra, destemida, batalhadora e
professora, minha grande influenciadora: Mãe. Dela ouvir diversas
vezes que “filho de pobre tem que ser professor”. No meu caso essa
afirmativa até que se encaixou, pois essa as palavras encontraram um
terreno fértil e predisposto à docência.
Desde muito cedo fui inserida nesse universo de livros, correção,
planejamento, brincadeiras, coletividade, interação.... Minha mãe
ofertava no turno vespertino aula particulares em nossa casa para
crianças do Ensino Fundamental I, e eu era sua estagiária mirim.
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Então a cada dia parecia ser algo muito comum e ao mesmo tempo
encantador para mim ser professora. Claro que todo encanto não
escondeu os desencantos que essa linda profissão tinha. Era notório a
árdua jornada: via minha mãe sempre corrigindo tarefas de seus alunos,
se desdobrando em três turnos para sustentar uma casa pois o salário
não era suficiente, dores na coluna, alergias por conta do giz.... Enfim,
mesmo experimentando na pele o ardor que ela trouxe na minha
infância não conseguia vislumbrar “A” distante desse cenário chamado
Educação. O ser professor soava aos meus ouvidos como algo muito
digno e recompensador pois vislumbrar o que outro (por menor que
fosse) havia aprendido me trazia conforto e satisfação interna muito
grande.
Desde então fui crescendo e naturalmente as peças do quebra cabeça da
minha vida foram se encaixando. O sonho de ser docente estava cada
dia mais próximo. Em 1991 iniciei os três últimos anos de formação
direcionada a minha futura profissão. Tive momentos reveladores para
confirmar a escolha que havia feito. Excelentes professores passaram
por mim durante esse período de formação, e deixaram em mim um
pouco do que gostaria de ser quando estivesse do outro lado da história,
como tive outros tantos que me ensinaram a não querer ser iguais a eles.
Finalmente em 1993 concluí o meu curso em Magistério em uma escola
pública em minha cidade. Mas um degrau alcançado e sem muito querer
esperar fui atrás do meu primeiro emprego no ano seguinte.
A docência agora era minha segunda meta de vida. Como já dizia Piaget
“ Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade
de aprender. ” Meu lema diário em sala de aula não era ser uma
professora comum (que repetia somente o que a outra colega fazia ou o
que a equipe gestora mandava), era ser a professora (aquela que gostava
de imprimir a sua marca). Não por vaidade, ou por buscar méritos, mas
sim porque entendia que a minha missão era apostar, torcer e contribuir
na e para potencialidade do outro.
Para continuar trilhando este caminho da docência tive que ampliar
minha formação, direcionar minhas áreas de estudo. Então após dez
anos de formada em professora conseguir ingressar na Universidade
para alcançar a licenciatura em Pedagogia. Esse novo horizonte me
oportunizou a expandir meus interesses e conhecimentos, a fazer novas
conexões e a almejar novos desafios. E desde então não parei. Me
envolvi no mundo infantil, em seguida me desafiei a ingressar na
docência de adultos e atualmente me dedico também a inclusão de
crianças e adolescentes com deficiência.
Olhando para toda trajetória já percorrida e para tantas outras que irei
percorrer, decidi que não podia e nem posso vestir a roupa de detentora
do saber e nem de autoridade maior daquele espaço formal de ensino e
aprendizagem, com também não queria ser a boazinha com tom de
permissividade. Buscar o equilíbrio sempre será uma missão difícil para
tudo que fazemos e na docência não seria diferente.
Sendo assim, busquei e busco até hoje manter a prática docente
respaldada em diálogo, empatia procurando surpreender a cada
estudante com aulas criativas, dinâmicas, ou seja, acessível a todos, ou
pelo menos para aqueles que tenham o objetivo de aprender. Pois,
acredito que “O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes
de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações
fizeram.” (PIAGET)
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É interessante que a Professora A, mesmo após os encontros, entregue um relato
tão positivo. Como ela mesma afirmou, no último dia, nossos encontros, falas,
(im)possibilidades e silêncios vão continuar reverberando nela e em mim. A dignidade da
educação parece residir em ser um ato que embora oferte meios de resolução de pendores
e ajustamento para o próprio professor, só se alcança tal empreitada quando voltada ao
outro. Esses pequenos outros (a’, a’’, a’’) que vão se multiplicando metaforicamente em
objetos com os quais fantasiamos o retorno à condição de completude.
Observei que na entrevista ela disse o jargão da mãe como “filho de pobre precisa
ser professor”, já no testemunho escrito meses após os encontros ela escreve “filho de
pobre tem que ser professor”. Ela é professora da escola pública, vivencia diariamente os
dilemas mais delicados da educação em nosso país, professora, psicopedagoga e gestora
que encontrou na docência uma forma de “dar ao filho do pobre um professor”. Eu
reescreveria a frase como “filho de pobre tem que ter professor”, ela sabe da importância
que seus professores tiveram em sua vida e, oferta para seus estudantes uma professora
de verdade dentro do que ela considera ser sua missão.
Talvez, repito talvez, com professores como ela, que aceitam assumir posições de
gestão na escola, que vão para a universidade (mestrado e doutorado) inquietar mestres e
doutores, que vão para sala de aula na pós-graduação inquietar atuais e futuros
profissionais, talvez, a dinâmica segregativa e historicamente excludente da educação em
nosso país, possa sofrer alterações e, a educação não necessariamente fomente, que filho
de pobre continue pobre e filho de rico continue rico.
Como insisto em dizer, a educação não deveria ser capaz de transformar as
realidades apenas dos resilientes.

5.1.2 A boba livre

Uma mulher de 46 anos, branca, casada, mãe de dois filhos, como 27 anos de
magistério. Licenciada em Pedagogia, especializações em Psicopedagogia, Educação
Especial e Psicomotricidade. Atua como psicopedagoga/psicomotricista em consultório
particular. É professora efetiva do município baiano no qual reside, na posição de
professora regente da Sala de Recurso Multifuncional. Trabalha na formação de
professores nas áreas de: Alfabetização e Letramento, Educação Especial, Atendimento
Educacional Especializado (AEE) e Deficiência Intelectual. Professora do PARFOR
(Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), vinculado à
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Universidade Estadual, e do núcleo de pós-graduação lócus da pesquisa, em formação
continuada em grupo de pesquisa sobre psicanálise para psicomotricistas.
A nomeação Boba livre parte de uma elaboração da professora durante os
encontros, na qual sua forma boba de ser e fazer a docência como alguns rotulavam,
parecia ser em verdade sua assertiva forma boba de ser livre.
No primeiro encontro, quando questionada sobre como recebeu o convite para
participar da pesquisa, na qual os estudantes se referiam a ela como excelente, a
professora fica visivelmente desconfiada e surpresa.

Professora B: ...eu acho que diante de uma trajetória, de uma paixão,
de uma busca que a gente tem em lidar com o sujeito, em lidar com o
outro... eu acho que mentiria se negasse a existência desse desejo de um
dia ter o prazer de ser reconhecido pelo outro, de saber que você
marcou a vida do outro, de saber que você despertou no outro esse
desejo. Mas eu não vou lhe negar que fui tomada realmente por uma
grande emoção... foi uma coisa que eu realmente não esperava. Em
primeiro lugar que eu não sabia que estava acontecendo a pesquisa89...
vem assim uma trajetória de vida na verdade, um flash de tudo aquilo
que fiz e a pergunta: o que foi que eu fiz que marcou? O que aconteceu
durante as aulas que fez que aqueles alunos lembrassem? Eles avaliam
tudo ótimo e tudo como excelente e quando a gente vai ver por exemplo
os trabalhos avaliativos, a gente pensa, a gente se autoavalia. Poxa não
foi tão bom quanto deveria ter sido, ficaram lacunas, ficaram falhas,
o que foi que aconteceu? Onde foi que eu falhei?90 Onde foi que não
ficou compreendido aquilo que foi trabalhado? Então eu acho que foi
essa a grande surpresa na verdade...

Observemos que a professora ao passo que se mostra, em certa medida, feliz com
tal reconhecimento, parece não ser capaz de usufruir disso. Automaticamente observa que
os estudantes colocam ótimo, excelente, mas que quando ela avalia os trabalhos, observa
que do ponto de vista da aprendizagem do conteúdo, parece que não foi tão ótima ou
excelente assim, e imediatamente se questiona: “Onde foi que eu falhei?”, no final da

89

As professoras não sabiam que a pesquisa estava ocorrendo. Só foram convidadas a participar após serem
identificadas como “excelentes”, quando do meu contato com a instituição e do acesso às avaliações
preenchidas pelos discentes sobre os docentes e os componentes curriculares.
90

A participante parece não acreditar que seu ser possa ter feito marca nos estudantes e se surpreende com
o fato. A professora baliza sua avaliação com base no conteúdo e, embora os estudantes avaliem tudo como
“ótimo” e “excelente”, os trabalhos avaliativos demonstram que entre o que o professor diz e aquilo que o
estudante escuta, haverá sempre lacunas. Parece que é algo que ocorre na aula, no encontro entre professor
e estudante, na articulação que o professor faz entre o conhecimento formalizado em questão no
componente curricular e a verdade de sua prática, de sua experiência, ou seja, é algo em torno de um saber
do professor que parece brilhar para o estudante. Parece probo pensar que o professor de referência não é
aquele com o qual estudante aprende, mas aquele que gera no estudante o desejo por saber, por saber mais.
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narrativa que em seu início afirmava a existência de um desejo de “um dia ter o prazer de
ser reconhecida pelo outro”.
Acredito que foi aí que o processo começou e o reconhecimento dos estudantes
não parecia ser suficiente. Ela começa a tentar falar sobre o que suas aulas teriam de
especial para gerar essa avaliação dos estudantes. Reconhece que os estudantes buscam
muito a prática e que ela monta suas aulas privilegiando sua experiência com educação
espacial.
Enquanto discorria sobre essa temática ela se perde:

Professora B: ...eu acho que vem muito do reinventar. Eu aí me
reavalio assim: poxa ...o que foi que faltou na minha aula? Faltou mais
prática? Eu acho que os alunos eles buscam muito prática. Eu nesses
momentos assim, onde a gente não recebe esse retorno, eh,
significativo. Na verdade, é o retorno que a gente espera do sujeito.
Eu acho que a gente espera muito do outro, do sujeito, né. Então eu
acho assim, eu acho que eu me perdi. Repete por favor.

A questão do reconhecimento que aparece no início do encontro: “um dia ter o
prazer de ser reconhecido pelo outro”; vai agora reaparecendo em suas falas e gerando
algum embaraço ao sujeito, que ao dizer “é o retorno que a gente espera”; “a gente espera
muito do outro”, a professora perde a linha de raciocínio, atesta que se perdeu, e pede que
eu repita a pergunta que em suma era: Como você lida com as suas falhas?
Eu havia destacado os significantes falhas, faltou, falhei, que se repetiam, e tinha
devolvido para a professora como uma questão. O embaraço continua:

Professora B: Foi uma coisa que eu nunca esperaria. Entendeu?! Então
eu acho assim: foi uma resposta do outro, que foi como eu falei com
você, que a gente espera muito, mas que eu nunca esperaria do outro.
Entendeu? ... Poxa, o que eu estava falando que eu me perdi? Eu não
sei! Então eu acho que assim... o processo de autoavaliação, quando eu
falo assim: Aonde foi que eu falhei? Quando o meu aluno não me dá o
retorno tão sig... (sem conclusão)91. Eu preparo, eu faço um processo
avaliativo onde ele me dá um excelente e as respostas não condizem
com aquilo ao qual eu esperava de retorno da turma naquele processo
avaliativo92. Eu acho que é o momento de eu me autoavaliar na minha

Quando o sujeito parece querer dizer: “quando o meu aluno não dá um retorno tão significativo” a suposta
palavra “significativo” fica interrompida. No “sig” e ela continua, passa a explicar que quando não ocorre
esse retorno do aluno (a demonstração de que compreendeu os assuntos através das atividades avaliativas),
é o momento dela se reavaliar como professora, reavaliar sua prática. “Não dar o retorno” parece
interromper o fluxo do discurso.
92
O sujeito permanece intrigado de que os estudantes deem a ela um “excelente”, mas as avaliações não
apontam para o resultado esperado. Mais uma vez balizando o ato educativo por uma suposta apreensão de
91
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prática como professora. Não só avaliar os meninos, as meninas, a
turma. Então é o meu momento de me autoavaliar como professora.
Então eu acho que é nesse momento que eu preciso me rever me
reinventar. Foi a palavra que eu estava falando para você, foi justamente
esse me reinventar, me reinventar na minha prática, me reinventar na
minha teoria. Eu sou uma professora, eu sou muito apaixonada pelo que
eu faço, então a minha prática ela está muito presente dentro da minha,
da teoria a qual eu acredito.

A fala da professora transita em círculos – “eu me perdi, eu não sei” – mas aponta
para algumas coisas interessantes: (1) isolando o “as respostas não condizem com aquilo
que eu esperava de retorno”, parece nos fazer acreditar do mais em jogo que embaraça
sua narrativa; (2) ela aponta para algo primordial no fazer de um professor responsável
com sua docência, o fato de precisar constantemente pesquisar a si mesmo e ao seu fazer,
para não se apegar ao método e responder ao estudante pelo viés da indiferença, ou
responsabilizar apenas o estudante por inevitáveis insucessos. Ocorre, que a depender de
como ocorra essa autoavaliação, pode dizer respeito a um funcionamento superegoico,
um tanto perverso.
Na continuidade de sua fala, a professora anuncia o que será um traço marcante
de sua docência, algo compartilhado com muitos professores comprometidos com o
desenvolvimento de seus estudantes, mas que para ela vai ter valor de retificação de algo
de sua própria história:

Professora B: ... uma coisa que eu acho muito marcante também na
minha prática, que eu avalio assim, eu trago, é a questão dos sujeitos
envolvidos no processo da aprendizagem. Então eu trago o sujeito
aluno, que está ali sentado do meu lado, eu valido esse sujeito aluno,
eu trago o meu ser sujeito, então eu trago as minhas dificuldades como
psicopedagoga, os desafios ...eu trago eles (os estudantes) para o meu
consultório... para mostrar o outro lado do ser profissional, não só a
teoria do ser profissional. Então eu mostro o sujeito com o qual nós
estaremos envolvidos nesse processo e mostro que a família também
que está envolvida nesse processo... então é uma teoria que não está
isolada de uma prática, eu apresento uma teoria que fundamenta
numa prática, mas uma prática que muda de acordo aos sujeitos
envolvidos93. Uma prática que não pode funcionar se não existe o
sujeito, esse sujeito, ele traz histórias... então eu acho que isso, eu acho
que isso toca muito. Muitas vezes quando a gente faz uma graduação,
quando a gente faz uma pós-graduação a gente gosta muito de receitas.
Então... devolver a pergunta para o aluno, o que você faria se você
conhecimentos por parte do estudante e sem ser capaz de reconhecer que algo de si toca seus estudantes
para além do seu saber-fazer da técnica e do domínio do conteúdo.
93
Mas adiante será possível observar que existe um marco no processo formativo desse sujeito que consiste
em uma recente pós-graduação em psicomotricidade na qual mergulhou no universo da psicanálise.
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tivesse nesse lugar? Como é que seria? O que você acha que o aluno,
(que o paciente, que o nosso cliente) faria numa situação como essa?
Então, perceber que o outro é um ser de desejo e que esse desejo
precisa estar envolvido nesse processo de aprendizagem. Só que esse
desejo não parte só dele, tem que partir de mim, dele e da família.
Então a gente perceber esse processo como um todo para que se tenha
um êxito. Então eu acho que esse movimento cíclico que a gente
consegue ter na sala de aula, eu acho que isso acaba, a gente vai para
uma teoria, vem com uma prática... O trazer para a sala de aula muitas
fotos, muitos vídeos de meus paci94... (sem conclusão), de meus
atendimentos que acho que isso é uma dinâmica diferenciada, os
estudos de casos reais que eu levo pra dentro da sala de aula, que eu
tenho a oportunidade de partilhar com eles. Então, eu acho que isso
acaba chamando um pouco a atenção das meninas, assim como a
proximidade, pois é uma linguagem muito próxima, muito, muito real...

Quando a professora diz que traz suas dificuldades como psicopedagoga, em
outras palavras, testemunha, em sala de aula, suas falhas e incompletudes, é nesse
momento que o estudante pode encontrar espaço na transferência, e a construção de saber
a que se propõe torna a aula mais tangível.
A compreensão de que “o outro é um ser de desejo e que esse desejo precisa estar
envolvido nesse processo de aprendizagem. Só que esse desejo não parte só dele, tem que
partir de mim, dele e da família” me soa até poético. Quantas vezes na clínica com
crianças com os mais diversos embaraços em seu desenvolvimento, precisei conduzir o
processo no sentido de a família conseguir desejar, acreditar que criança avançaria?
Nesse momento, resolvo questioná-la: Por que a docência?

Professora B: (Silêncio)
Ela entrou em minha vida por acaso, a docência, a docência
inicialmente ela não foi uma escolha. O público-alvo que eu atuo, ele
sempre foi uma escolha, a infância e a criança com deficiência, essa
sempre foi uma escolha, desde muito cedo, mas a docência ela não foi
uma escolha, ela surgiu por acaso na minha vida e depois ela foi
surgindo, surgindo, e ela foi me completando e ao mesmo tempo que
ela me completava, mas sede ela me dava.
Bionor: Mais falta gerava...
Professora B: ...Mais falta ela gerava, tanto que ela nunca conseguiu
me satisfazer. É um campo que eu nunca consegui me satisfazer, o
campo da docência. Então realmente é um campo que eu estou sempre
em busca.

Ela para ao falar “paciente”, mas conseguimos na continuidade do diálogo perceber que ela adere ao
movimento de não nomear os sujeitos com os quais lida como “pacientes”, por entender que são os
principais atores dos seus processos e pela palavra ter representação social associada à “doente”.
94
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Bionor: Por que a infância? E por que as crianças com deficiência
foram desde sempre uma escolha?
Professora B: A infância me fascina, a criança é um sujeito, a infância
é um período, então esse período da infância de constituição desse
sujeito para mim é fascinante. As marcas que são constituídas nesse
sujeito, a importância da linguagem, dos vínculos afetivos, a imersão
desse sujeito criança, da primeira infância que é o público com o qual
eu trabalho. As possibilidades que são abertas ou não, nesse sujeito da
primeira infância, isso me fascina...
Bionor: Você sabe por que isso é um objeto para você? Por que você
acabou se tornando psicopedagoga? E trabalhar com a primeira infância
se tornou uma realidade para você? Você tem ideia do porquê isso, o
porquê de tantas possibilidades, o porquê isso lhe fascina como você
usou essa palavra?
Professora B: Porque eu acredito nessa constituição desse sujeito.
Porque eu vejo esse sujeito como sujeito de possibilidades, de
potencialidades. Porque... porque eu me vejo como um sujeito que tem
capacidade, capacidade afetiva, capacidade de linguagem,
capacidade de intervir, de manter relações com esse sujeito.95
Bionor: Porque eu me vejo como um sujeito capaz...
Professora B: ... sim...
Bionor: ...em algum momento você não se sentia um sujeito capaz?
Professora B: ... em alguns momentos eu não me vejo como um sujeito
capaz.
(Silêncio)

Era perceptível o incômodo que as intervenções causavam na professora:
Professora B: ... minha primeira infância não foi fácil, tive problemas
de saúde na minha primeira infância... então pode ser alguma questão
subjetiva, sim, da minha primeira infância, que o meu ser adulto já
conseguiu superar, digamos assim, mas no meu inconsciente possa ser
que tenha ainda alguma, algumas marcas.
Bionor: ...sempre vão ficar marcas...
Sujeito B: ...sim...
Sujeito B: Sim, eu acho, eu falo não somente pela, pelas crianças
entendeu? O trabalho com a criança, mas pelo trabalho também com a
família, com as mães. A possibilidade de digamos assim, de afetar esse
corpo com experiências corpóreas positivas, digamos assim. Que às
vezes são corpos tão manipulados pela saúde, como alguns pacientes,
digamos assim...
95

O sujeito fala isso com um sorriso no rosto, parece ter prazer em dizer isso.
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Bionor: Anham...
Sujeito B: ...um pega, outro pega, faz a fisioterapia, faz ali e falta muito,
aquelas experiências que o nosso corpo, ele registra as experiências
positivas e negativas no mesmo conjunto, no mesmo espaço na verdade.
Eu acho assim você tem a possibilidade, quando eu falo assim, eu acho
que eu fui muito até ousada em dizer eu posso.
(Risos)
Bionor: É uma conquista, não?
Sujeito B: É isso que eu ia dizer agora. É uma história de vida
construída, entendeu?! E, eu sei que na minha história, por exemplo:
essa semana, eu, sábado foi aniversário da minha sogra, aí uma mãe de
um aluno meu que hoje está com 19 anos, ela me ligou, foi meu aluno
com 9 anos, quando eu entrei no município, está me ouvindo que cortou
aqui?
Bionor: Estou ouvindo perfeitamente, o áudio que travou rapidamente,
mas...
Professora B: Ok!
Bionor: ...falava de um aluno que com 9 anos quando você entrou no
município...
Professora B: Isso, aí ela me ligou com algumas questões. Ele tem uma
deficiência intelectual leve e ela me ligou para me contar. Então! Eu
tenho contato com as minhas mães desde que eu entrei no município.
Entendeu? Elas me ligam para se aconselhar comigo, para tirar
dúvidas, então eu não tenho como dizer que eu não marquei essas
pessoas, que eu não construir uma história com essas mães e com essas
crianças...
Bionor: ...agora...
Professora B: ...então isso me dá a ousadia, fala...
Bionor: ...eu queria só marcar um significante que você usou “minhas
mães”...
Professora B: Ah, são minhas (risos), são minhas crianças e minhas
mães.
Bionor: “Minhas mães”...
Professora B: (Silêncio) ...é... (Silêncio)96
Eu tomo posse realmente. Minhas mães, entendeu?
Bionor: Ok... Alfredo Jerusalinsky diz que quando a gente lida com
crianças e ainda mais com criança de com algum tipo de embaraço no
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seu processo constitutivo, se a gente não adotar simbolicamente essas
crianças...
Professora B: ..., mas é porque eu me sinto filha delas também viu?!

A professora atesta uma “infância que não foi fácil”, falava do cuidado com as
mães de seus “pacientes”, com a relação que cria com essas mães. Eu, equivocadamente,
vou falando de uma outra posição, em certa medida materna, que é ocupada por quem
atende crianças, mas ela me interrompe para frisar que não era disso, ou não somente
disso, ou necessariamente isso que ela estava dizendo, mas que ela queria dizer que
realmente ela se sentia “filha” dessas mães também. Das mães dos seus pacientes.
A professora vez ou outra escuta o que diz e comenta que foi até “ousada” em
dizer isso ou aquilo, ela mesma estranha quando sua fala denuncia seu potencial, sente
“ousada em dizer eu posso!”

Professora B: ... isso... a gente se sente muito filha delas também. A
gente passa a ser um pouco filha, filha delas, muitas são mais jovens
do que eu inclusive...
Bionor: Como assim?
Professora B: No cuidado, na atenção, ao mesmo tempo... elas são
minhas mães.
Professora B: ... ao trabalhar com as crianças com deficiência na escola
ou até no consultório mesmo, são as minhas mães, as minhas crianças,
as minhas mães é como assim... se transforma uma relação afetiva
muito, muito maternal na verdade. De acolhida, de escuta né, realmente,
né, de, de (silêncio)... poxa como é que eu poderia chamar isso?
Eu não, não vou pensar muito não é, é porque é uma coisa, eu tomo
posse. É porque assim as vezes eu tenho a percepção de que elas são
tão sozinhas, então elas passam a ser minhas (silêncio). Entendeu?
Então elas passam a ser minhas mães. Quando eu falo elas cuidam
de mim, então, é, é, é um pouco contato que a gente tem né, uma vez
por semana, se for na escola todos os dias, então é aquele bom dia
diário que tem a preocupação de dar se eu não vou para a escola. 12
anos depois me ligar para contar alguma coisa que está acontecendo
com o filho? Então! Eu acho que isso se torna meu, minha mãe, né,
não sei.
Bionor: Esse significante “minhas mães”... Você teve mais de uma
mãe?
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Professora B: Não, só tenho, tive, eu tive avós que foram mães, mas
mãe mesmo de madrasta não, eu só tive uma mãe, tive, tenho muitas
questões com a minha mãe, né!? Mas só tenho uma mãe97.

Era nosso primeiro encontro, era visível que ela foi muito rápida ao possível cerne
do sintoma. Não me parecia querente continuar nessa velocidade. Preferi então questionar
sobre o percurso formativo dela.

Bionor: Me fala um pouco então desse seu percurso formativo.
Professora B: Pronto! Eu, em 93, terminei o magistério e já comecei a
ensinar. Sempre fui professora. Em 94, já fui para a sala de aula, foi
quando eu passei no vestibular de história, meu primeiro curso foi
história, mas eu não concluí. Quando eu estava no sexto, para fazer
sétimo semestre eu resolvi fazer outro vestibular e passei para a
pedagogia, que já era a área que eu trabalhava e comecei a cursar
pedagogia. Aí de pedagogia eu saí emendando já uma pós-graduação
na outra. Minha primeira pós-graduação foi em psicopedagogia que
eu fiz na Baiana, tomei pavor, não quis de jeito nenhum a
psicopedagogia clínica, nunca me imaginaria atendendo. Porque eu,
não sou, não, não, não tive afinidade nenhuma com os transtornos
funcionais, dislexia, disgrafia, discalculia etc. Eu queria trabalhar era
com criança com deficiência e eu não vi nada disso no curso de
psicopedagogia. Então, foi um curso que eu fiz e deixei engavetado, foi
quando eu já estava na prefeitura, trabalhando em sala de recursos, eu
fiz um curso de Especialização em Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e veio à pós-graduação da UEFS (Universidade
Estadual de Feira de Santana) em Educação Especial que eu fui da
primeira turma.

Possivelmente naquele momento não fosse ainda possível, para ela, se deparar
com as questões subjetivas que a clínica psicopedagógica lhe imputaria, mas algo se
mantinha forte: “Eu queria era trabalhar com crianças com deficiência”. Seria inevitável
que viéssemos a retomar essa questão da deficiência nos encontros seguintes, mas para
que até existisse a possibilidade de termos encontros seguintes e ela não enfrentasse uma
resistência ao processo, segui como numa entrevista padrão:

Bionor: E o que é ser professor para você?
Professora B: (Silêncio)
Professor para mim? Ser professor para mim (silêncio) é (silêncio) ser
professor para mim é uma troca, é uma troca. Professor para mim é uma
constituição. Professor para mim é trocar saberes é me constituir, é me
avaliar, é crescer, é estudar, é saber que eu não estou certa sempre. É
uma profissão muito difícil, é uma profissão, é uma profissão, apesar
97
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de tudo98. Hoje me sinto muito valorizada, apesar de minhas colegas
dizerem que professor não é valorizado, eu me sinto valorizada como
professora, me sinto respeitada como professora.
Bionor: Tanto no município, quanto na pós-graduação?
Professora B: Tanto no município, quanto na pós-graduação. Da pósgraduação nem se fala, me sinto respeitada, me sinto valorizada. Posso
não ter as condições de trabalho que eu gostaria de ter, mas alcanço os
meus objetivos, me desafio. Então para mim ser professor é um desafio
diário e eu estou disposta a enfrentar esses desafios diários. Então
para mim ser professor é viver, é viver, eu estou disposta a isso ainda,
ainda estou disposta, ainda.
(Risos)
Bionor: ... aí o seu desejo opera no ato educativo. Porque você quer
que, você quer que eles consigam, você não está lá para cumprir uma
carga horária ou por um valor específico de salário, entende? Você está
lá porque tem algo mais, você espera daquilo ali. É o que você espera
da sala de aula?
Professora B: (Silêncio)
Eu espero um acreditar, um acreditar. Eu espero que as minhas
alunas acreditem nela, nelas. Eu espero que as minhas alunas
acreditem na prática que elas vão fazer e principalmente nos sujeitos
que elas terão contato.

A fala da professora “eu espero que as minhas alunas acreditem nelas”, faz
lembrar a fala da professora do caso – “E os meninos?” – relatado no início da tese, e no
qual a docente dizia que “não permitiria que as meninas dela, as alunas dela crescessem
com vergonha99 de serem quem são”. A docência para essas professoras parece assumir
uma clara função de reparação de suas próprias histórias.
Voltemos aos momentos finais do primeiro encontro com a Professora B quando
falávamos dos possíveis professores que marcaram sua vida:
Professora B: (Silêncio)
Tenho, tenho um professor de ensino fundamental que me marcou
muito...
(Silêncio)
Bionor: Quer falar sobre isso?
(Silêncio)
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Aqui eu perdi a oportunidade de questionar: como assim: É uma profissão apesar de tudo?
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que somos”.
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Professora B: E tem o professor (rápido corte na gravação), tem o
professor C. R. que foi meu professor de língua portuguesa, que é um
professor que me marcou muito pela sua postura na sala de aula, pela
sua seriedade na sala de aula. Eu não era uma boa aluna de língua
portuguesa, mas admirava a sua, sua postura, a forma como você
conduzia a sala de aula e o interessante100 era que ele não gostava de
mim. Hoje eu tenho muita aproximação com ele, é um amigo meu por
sinal. Na época eu, eu era muito traquina, uma aluna muito danada,
bagunçava muito na sala, mas foi um professor que me marcou muito.
Outra professora que me marcou, muito, muito, muito, muito,
professora T. e professora M. L. M. L. é uma professora que
ressignificou (breve silêncio) me ressignificou com profissional. Eu
digo, eu sempre falo, eu depois da psicomotricidade, eu sou outra
profissional, eu fui ressiginificada dentro daquele curso. Realmente
fui uma professora que, que marcou muito, me marcou
verdadeiramente, M. L., pela sua postura, pela sua fundamentação
teórica, pelas suas práticas, pelo seu entusiasmo na sala de aula, pelo
seu fazer acreditar e por nos fazer acreditar.101
Bionor: A palavra acreditar repete, né!?
Professora B: Repete, né!? É um significante bem forte!
Bionor: ...A palavra acreditar é um significante que está aí em você...
(Risos)
Professora B: Significante forte esse acreditar. Até eu já estou
começando a acreditar.102
(Risos)
Bionor: ...acreditar repete...
Professora B: ...bem forte esse acreditar viu!?
Bionor: Você é uma professora entusiasmada em sala de aula?
Professora B: Sim, sou uma professora entusiasmada, na sala. Sou
séria, sou séria, eu acho que eu sou séria.
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Ao falar da admiração para com a postura do professor C. R. ela comete um ato falho e diz que admirava
a forma “como você conduzia a sala de aula”, falando como se falasse de mim no momento. Apontando
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a esses silêncios perante a pergunta: Tem algum professor de sua história me marca sua vida?
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183
(Risos)
Bionor: Séria como C. R. e entusiasmada como, como é o nome dela?
Professora B: M. L.

O primeiro encontro com a Professora B tinha sido intenso. Parecia existir uma
tensão, ao passo que ela parecia tentar afirmar algo do seu saber, era mais fácil para ela
denunciar o seu não-saber. Ela se perdia durante a fala, significantes como “falta”,
“falha”, “minhas mães”, “deficiência” apareciam. Existia certa expectativa e curiosidade
em desvendar como seriam os próximos encontros, mas a marca do encontro tinha sido:
“eu espero que as minhas alunas acreditem nelas”.
No início do segundo encontro ela discorre acerca da experiência do primeiro
encontro:

Professora B: Sim, eu acho que a gente, eu me senti muito, muito
mexida. Me levou muito a uma reflexão na verdade. Do ser professor e
principalmente de quem foram os meus professores, acho que foi uma
coisa que me chamou muito atenção...
Bionor: ...Umhum...
Professora B: Né?! O que é ensinar? É, eu acho que me, me reportou
uma história. Por que eu cheguei até onde eu cheguei? Como eu cheguei
até aqui? Eu não consegui me desligar de imediato da nossa conversa.
Eu perdurei um tempo ainda com algumas questões, alguns
pensamentos. Hoje eu trouxe até um papel, hoje eu vou anotar algumas
coisas, assim, porque algumas coisas se perdem e eu não quero perder
e como não é terapia então hoje eu quero um papel103.

A inversão da demanda parecia se concretizar, assim como com a Professora A, a
Professora B também descola do lugar de entrevistada e faz questões sobre si, falando
que “a gente traz as nossas histórias de vida para dentro da sala de aula” e continua...

Professora B: [...] eu não escolhi ser professora, eu fui escolhida para
ser professora. Mas isso se tornou em minha vida, um círculo
virtuoso, né!?
Bionor: Engraçado porque normalmente alguém diria um ciclo, círculo
vicioso, ciclo vicioso, e você falou um círculo virtuoso... de virtude.

Marcação interessante: “como não é terapia”. Foi inegável o incômodo no encontro anterior quando a
conversa partiu para as questões com a mãe, com o passado como aluna. Aqui ela parece pontuar, me
lembrar que não se trata de terapia, mas, entretanto, aceita manter o espaço.
103
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Professora B: Virtuoso.
Bionor: Virtuoso. Uma virtude....
Professora B: Virtuoso. Não, não é um vício. É uma virtude. Quando
eu digo minhas mães, meus alunos, eu falo dessa virtude.
Professora B: Dessa virtude. Então é justamente esse campo de troca,
então justamente é assim, é uma zona que se constrói numa relação de
amadurecimento, que se conecta numa zona de maturidade
completamente diferente. Os meus pequenos têm uma maturidade,
uma historicidade diferente, eu tenho a minha historicidade, mas
essas histórias elas se conectam, elas se cruzam. Então a gente se
constrói ali naquele momento, né, então eu acho isso assim, é isso na
verdade que torna esse círculo, né, essa virtude, esse desejo de ser
igual ao outro, de se construir, de se completar, eu acho que as
histórias elas vão se misturando, né!?104
Bionor: Eu costumo dizer que a sala de aula é um organismo vivo.
Então sei como começa, mas eu, eu, eu não sei como é que vai terminar
aquilo ali.
Professora B: É um campo que se constrói na verdade, não é uma coisa
estática é um campo em construção. A gente sabe como é que vai
começar, mas a gente não tem como determinar como ele vai terminar.
E quantos programas a gente começa e a gente não consegue concluir?
Quantos programas a gente conclui antes do tempo, justamente pela
falta de interação, pela falta de desejo, pela falta de afetividade em
relação, né, com a turma? Então, são histórias que estão sendo
construídas, então eu acho, então que acho que eu refleti muito, muito
quando terminou aquilo ali. Acho que assim, o que é ser professor? O
que é? Eu me lembrei muito de quando você falou da criança com
deficiência, eu me lembro que quando eu estudava no N. (nome da
escola) aqui perto da minha casa, no caminho que ia para a escola
tinha um menino que tem deficiência intelectual, ele vivia trancado e
ele ficava na grade quando a gente ia e quando a gente voltava e
aquilo sempre me chamou muito atenção. Antigamente eles tratavam
como dopados, né, então ele ficava dopado, hoje é um homem adulto
um pouco mais novo do que eu, mas hoje ele anda na rua, a gente vê
ele com a mãe, porque já tem um outro tratamento a doença mental.
Eu me lembro do primeiro menino que eu dei banca quando eu fazia
magistério ainda, é o filho de um médico que mora num prédio aqui
vizinho ao meu e ele também tem deficiência intelectual. Então eu
não sei como essas coisas entraram na minha vida, por isso, que eu
digo eu não escolhi, mas essas coisas foram entrando na minha vida,
começaram a fazer parte né, da minha vida e elas foram fazendo
parte, construindo a minha história e eu fui respondendo a ela. Eu
fui me identificando com essas páginas escritas da minha vida, né, eu
fui querendo construir essas páginas, eu fui querendo escrever essa
história, fazer parte né, dessa história. Então eu acho que esse círculo
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Parece que o sujeito começa a falar sobre as reverberações do encontro anterior. Ela começa a falar que
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dela pode se reeditar nesses encontros.
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ele foi realmente me compondo como sujeito, me compondo como
pessoa.

A cada fala que avança, na tentativa de significação da escolha em trabalhar com
a “criança com deficiência”, ela recorda da criança com deficiência intelectual que ficava
presa atrás das grades no caminho da escola, do primeiro aluno de banca que tinha
deficiência intelectual e diz: “eu fui me identificando com essas páginas escritas da minha
vida”.
Fica a questão: Em que medida ela se identifica? O que isso quer dizer de sua mais
peculiar história de vida? Assim como para mim, Bionor, o ser psicólogo infantil parece
um meio de retificar algo de minha história105, ser professora para ela também teria uma
função parecida?
Fiquei intrigado com a palavra “virtude”, com o termo “círculo virtuoso” onde
aparentemente aparecia “ciclo vicioso”. A palavra virtude pode ter valor de: qualidade,
atributo, dom; de dignidade, perfeição, honra, respeitabilidade; de castidade, pureza,
inocência; de eficácia, eficiência. Ao passo que seus antônimos perpassam por: defeito,
deficiência, ineficácia. A Professora B já tinha dito que “não era uma boa aluna de língua
portuguesa” que na época era “muito traquina, uma aluna muito danada, bagunçava muito
na sala”. A virtude corrigiria a imperfeição, a deficiência?
Mas voltemos ao menino atrás das grades:

Bionor: Vamos segurar na frase que você disse agora. Parece ter um
elemento muito importante nela: “Ele ficava na grade, atrás das grades”
isso é muito forte!
Professora B: Sim.
Bionor: ...algo como preso...
Professora B: ...preso...
Bionor: A educação foi libertadora para você?
Professora B: Sim, completamente! Minha educação foi libertadora
para mim. (Silêncio) Meu processo educacional... eu fui fazer
magistério porque minha mãe me disse “Quem não gosta de estudar,
tem que ter uma profissão, então você vai ser professora”, porque
minha avó era professora por opção, porque mulher só podia ser
professora. Minha mãe fez magistério porque era mulher e foi ser
professora, então foram, mas nunca exerceu, minha tia foi
professora, ela chegou a ser Reitora da Universidade, era uma
105

Narrativa presente em um dos textos de abertura da tese nomeado de “interlúdio”.

186
grande, era não, é uma grande intelectual, uma grande referência.
Mas eu fui ser professora porque minha mãe achava que eu não
gostava de estudar. Eu sempre quis fazer direito. Olha como vem à
questão da liberdade, meu desejo era ser juíza, eu queria era fazer
direito, mas minha mãe disse que magistério porque eu não gostava
de estudar e eu precisava ter uma profissão. Eu disse: está bom, eu
fui fazer meu magistério...

Assim como com a Professora A foi marcada pelo jargão proferido repetidas vezes
pela mãe de que “filho de pobre tem que ser professor”, a Professora B também trazia a
marca de uma fala da mãe que nomeava “quem não gosta de estudar, tem que ter uma
profissão, então você vai ser professora”. A essa altura dos encontros, ainda não tinha
surgido uma palavra para nomear esse lugar de “não gostar de estudar”, mas já era
possível observar que aos olhos da mãe ela não coincidia com o “eu ideal” imaginário da
mãe, sobrando para ela o destino que lhe simbolicamente lhe precedia nesse histórico
familiar de que “mulher só podia ser professora”. Perante o posicionamento da mãe ele
disse: “está bom”, “tá bem” e foi fazer magistério.
É no mínimo engraçado que as duas professoras eleitas como “excelentes” pelos
estudantes declarem: “eu estudo por necessidade, porque gostar (...), eu gosto de
chocolate” (Professora A) e “eu não era uma boa aluna” (Professora B). Parece que bons
alunos não necessariamente tornam-se bons professores. Parece que bons professores
podem ser aqueles que podem dar o testemunho de suas superações. Mas isso carecia de
uma outra pesquisa.
Parece que o silêncio já não aparecia quando a temática tocava direta ou
indiretamente nas “muitas questões” que ela anunciou ter com a mãe dela. E ao falarmos
a esse respeito em sua jornada ter ou não uma tentativa de provar algo para sua mãe, ela
diz:

Professora B: Eu provei mais a mim do que a ela, eu acho.
(Silêncio)
Bionor: Conseguiu se libertar então da necessidade de provar algo a
ela?
Professora B: Me libertei. Eu quis muito provar a ela durante muito
tempo...
[...]
Quis muito provar a ela, me libertei há muito pouco tempo disso,
muito pouco tempo, muito pouco, tem cerca assim de dois anos. Eu
vim me libertar da minha mãe depois do meu último, de minha última
pós-graduação. Depois de muitos anos de terapia, eu vim me libertar
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da minha mãe na minha última pós-graduação, foi quando eu me
libertei de minha mãe. Foi quando eu consegui me libertar de minha
mãe porque que eu achava que eu precisava ser validada por ela para
tudo que eu conquistasse... eu tive sucesso ela nunca, eu achava que
ela nunca me validava. Mas foi preciso descobrir que eu que
precisava me libertar disso, e não continuar esperando, buscando que
ela me validasse. E hoje eu levo uma vida completamente diferente e
extremamente realizada. Tanto que depois ela queria que eu fizesse
Direito já que eu me tornei tão boa aluna...
(Risos)
[...]
Ela queria que eu fosse só professora. Ela não achou que professora
fosse me levar, ou me realizar tanto, ou me mostrar um potencial que
eu tenho.
[...]
Foi, foi um curso realmente que mudou a minha vida106. Tanto que foi
o curso que até hoje eu não parei. Continuei com grupo de estudo,
resolvi realmente levar. Hoje mesmo eu tenho grupo de estudo com o
pessoal de lá da Baiana de Medicina, a coordenadora da Baiana é
coordenadora do grupo de estudos, continuo com a minha formação.
Foi uma formação, foi uma formação pessoal realmente, foi um curso
que foi uma formação pessoal. Era uma turma de vinte e poucos, hoje
nós temos um grupo de sete... quis dar continuidade à clínica porque a
psicomotricidade é diferente da psicologia e outras turmas. Você
precisa dar três anos de continuidade para ter a certificação, a validação
da profissão é diferente, porque os outros você se forma e já tem a
validação e a psicomotricidade precisa de três anos para ter a validação.
Então não é todo mundo que quer clinicar.

Algo realmente muda forma de fazer laço da professora após essa pós-graduação.
A clínica que antes era um lugar não passível de ser ocupado, agora torna-se possível,
somente após se “libertar da mãe”, da necessidade de “validação” da mãe. E engraçado
que, enquanto ouros pós-graduandos em psicomotricidade declinam do exercício clínico
pela necessidade de três anos de prática supervisionada para conseguir a “validação”, ela
se matem ativa e firme em seu processo formativo, em seu processo de “validação”.
Tal mudança parece transbordar em sua docência e ela passa a ficar afetada,
incomodada, quando os outros (os estudantes), “minimizam suas capacidades”.

Professora B: ...é uma coisa que pega a gente muito no processo
avaliativo. É isso que eu estou lhe falando cada dia mais107, hoje eu
acho que já é uma coisa que eu até consigo ter um pouco mais de, de, é
difícil. Para mim o mais difícil de tudo na pós-graduação é o processo
avaliativo. É impressionante como as pessoas têm muito, como o
Google pega a gente, prejudica na verdade o processo avaliativo.
Porque as pessoas, elas têm potencialidades para fazer, mas como elas
106

Refere-se a última especialização em psicomotricidade quando se encontra com a psicanálise.
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Do que será que ele estava me falando cada dia mais? Não consegui me atentar a essa fala.
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minimizam as suas capacidades diante das pesquisas da internet. E
elas perdem as potencialidades e as suas possibilidades diante disso. E
acabam se expondo diante de situações... ainda, agora eu tô partindo
mais para a construção mesmo, para outras questões, porque essa
equipe mesmo, teve até problema com a coordenação de lá, pois que as
notas ficaram muito baixas. A coordenadora mediou, algumas
questões eu disse quem quiser fazer faz, quem não quiser vai ficar
com a nota baixa. Teve trabalhos que tirou a nota muito alta, teve
trabalhos que tirou média mesmo para passar, porque o trabalho
praticamente foi zerado, que as meninas pegaram o trabalho da
equipe, da internet e não quiseram refazer, ficou zerado o trabalho,
óbvio.

Terminamos o encontro trocando figurinhas sobre o universo da psicoterapia,
psicopedagogia e psicomotricidade.
Já no terceiro, a professora vai observar que: “a gente é professor porque a gente
é professor”, mas que não paramos para pensar o que nos leva a ser professor, e vai
registrar a validada da presente pesquisa, exatamente por proporcionar isso. O diálogo
leva à constatação que surge o professor, assim como surge o estudante, quando algo
falta, quando a cadeia significante é quebrada, quando o constituído é relativizado.
Professora B: ...eu acho que o professor ele não dá aula, eu acho
assim, a nossa postura é de construir uma aula, eu acho que é uma
postura de construção. Falta justamente à aula, né? A aula, ela não
vai pronta, ela vai esquematizada, ela vai organizada, mas falta a
aula. Eu acho que é justamente nessa falta que se constroem essas
relações entre o professor e aluno...
Bionor: ...parece é exatamente no momento em que a programação
falha, é exatamente no momento em que aquilo que foi pensando não
deu certo...
Professora B: ...exatamente, perfeito...
[...]
...é aí que surge que surge o professor. É aí que surge o aluno...
[...]
Isso! É o silêncio que fala, é a inquietação que fala. É justamente a falta!
É! É isso! É aquilo que a gente programa e que deu certo ou que não
deu certo, é falta né? É a falta que constitui o professor?108

Somente no quarto e último encontro, um significante específico faz marca na fala
da professora. Já havia uma fala da mãe que dizia que como ela não queria estudar, então
teria que ser professora. Existia uma narrativa familiar que predestinava as mulheres a
108

Parece ser aqui um bom exemplo do que tratamos em todo o texto, de que a verdadeira arte do educador
é articular saber e conhecimento. Parece que quando o método falha, quando a programação falha, quando
o conteúdo não dá conta, o professor é convocado a criar.
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serem professoras. Mas no quarto e último encontro ela traz uma palavra que parece dizer
do ter sido uma criança que “não gostava de estudar”, de sua virtuosa e vezes inocente
forma de fazer laços, essa palavra aparece na formulação “alguns me chamam de boba”
(vide testemunho escrito pela professora em seguida). “Boba” que pode deslizar para,
besta, burra. A linha tênue entre bom e besta é frequentemente trabalhada nos mais
diversos casos em psicoterapia.
Em uma tentativa de pensar os encontros que tivemos, a professora diz:

Professora B: Sim! Eu acredito que esse espaço de fala, eu acho que
me deu uma oportunidade de uma reflexão em cima de um objeto
concreto. É como quando a gente fala de uma avaliação. Eu acho que
se sair assim um pouco daquele senso comum, do que é ser professor,
que na verdade a gente partiu de um ser professor que você, que os
alunos trouxeram de excelência, um ser professor de ser bom. Eu acho
que assim, a gente parte para uma compreensão, de uma análise da sua
postura, do que é ser esse professor. Eu acho que esse momento me
levou muito a refletir assim, da minha história, desse propósito meu de
ser professor, dessas atividades, desse círculo virtuoso do ser professor.
Do meu ser professor, desse momento cíclico que a gente vive do ser
professor, do planejar. Eu acho que esse momento foi uma coisa, foi
uma concretude, foi uma coisa concreta, um episódio, nos proporcionou
um episódio concreto, de análise, de contestar, de verificar aquilo que
parecia imutável, mutável109, não sei se seria essa palavra, mas um
momento assim de desafio. Sair de um pouco, de um ambiente de
conforto que a gente vivia né!? Porque, na verdade, é como a gente vem
sempre falando, por que a gente busca isso? Mas a verdade é uma
busca inconsciente, um reconhecimento inconsciente que a gente
gostaria sempre de ter, esse reconhecimento por parte de uma
instituição ou por parte de um aluno, de uma mãe, mas que nós as
vezes humanos, as vezes por receio, por medo, a gente pode não
verbalizar que esse seria um desejo, né?! Uma falta...
Bionor: ... é engraçado porque você, sua fala agora, você faz a cadeia,
a cadeia de deslocamento toda arrumadinha. Quer dizer, você faz pelo
inverso. Você pega e faz o reconhecimento de uma instituição, de um
aluno, de uma mãe... então, parece que a coisa se constrói exatamente
no inverso ...
Professora B: ...isso...
[...]
Isso! Por isso que eu falo que eu acho que é uma coisa muito virtuosa.
Eu acho que eu tenho um propósito muito grande assim. No público que
eu trabalho, nas pessoas que eu toco, para mim isso tem um propósito
muito grande. Às vezes eu me recordo, principalmente na noite anterior
que a gente vai ter esse encontro, quando a gente vai tentando relembrar
algumas falas, alguns públicos: Por que eu cheguei até aqui? Por que
109

Parece que o sujeito anuncia a questão primordial sobre a qual versaram nossos encontros. Seria possível
sair desse lugar? Seria possível, foi possível, será possível construir algo novo a partir do lugar no qual esse
sujeito foi marcado pelos outros e pelo Outro?

190
esses alunos? Por que essas famílias? Como elas entraram na minha
vida? De onde entrou aquilo que não é senso comum? Né!? É um
público que não é de senso comum. É um público que nos leva a pensar
fora de uma caixa, que nos contesta tudo que a gente vê sobre
aprendizagem, tudo que a gente vê sobre sociedade, sobre
produtividade, quando a gente está falando de aprendizagem. Então, eu
sou uma pessoa muito questionadora, eu sou uma pessoa que gosta
muito de argumentar, então eu acho que tudo isso também, veio a me
satisfazer como sujeito. O lidar como o público da deficiência, o
poder argumentar, o poder quebrar esses estereótipos em relação a
essas pessoas. Então eu acho que existe um duelo110 digamos assim.
Eu alimento lá, mas também eles me alimentam cá, né?!
[...]
É uma questão, um duelo111, eu sempre falei, é uma relação muito
dialética, é uma relação muito de troca. O ensinar, o ser professor, é
uma relação de troca. Entre sujeitos, independente do lugar que esses
sujeitos ocupam, não importa se são meus colegas professores, se são
meus alunos, se são meus pais, se é o porteiro do colégio. Não importa!
Muitas vezes nos passamos, nós somos incompreendidos diante da
situação. Mas é uma situação assim, onde nós nos tornamos mais
humanos. Onde nós temos a possibilidade de nos transformar a cada
dia. Se nós nos damos essa oportunidade. Muitas vezes pra melhor,
muitas vezes para pior a depender de algumas situações.
[...]
Entendeu? A gente acredita nisso. A gente acredita de que a gente é
capaz, é uma visão muito humana do ensinar. Não é uma visão
acadêmica do ser professor. Eu acho que eu trago comigo não é uma
visão de conhecimentos teóricos do ser professor. Aquilo que o livro
diz, aquilo que Piaget falou, aquilo que Freud..., isso constitui a gente
do ser professor, mas isso não é só o ser professor, acho que muito
mais do que isso, está justamente a nossa, o nosso acreditar, né, no
outro. A gente acreditar justamente naquilo que a gente faz né? No
que a gente exerce, naquela vida que toca outra vida, a capacidade de
fazer algo pela outra vida.112 Eu sempre falo, a gente tem um propósito,
Bionor. Eu sou uma pessoa assim, a gente no serviço público...
[...]
Eu não sei se eu remo contra a maré, ou se é a maré que está remando
contra mim. Mas isso não me importa mais, mas isso já me importou
durante muito tempo. Agora eu já estou em final de carreira, isso já
não me importa mais. Hoje eu quero fazer o que eu acho o que eu
acredito. Não é mais nem o que eu acho, é o que eu tenho certeza, o
que eu sempre fiz e sempre deu certo. Eu tenho alunos de 20 anos, 19,
21... que me ligam até hoje. Foram meus alunos com 7, 8 anos de
idade, alunos com deficiência intelectual. Que me ligam para contar
que tão namorando, que arranjaram emprego, que estão em casa
sozinhos e que a mãe saiu para trabalhar e dizem o que estão fazendo.
Então isso para mim é o que importa. Só que isso não é fácil na rede
pública. Na rede pública esse professor é tido como um bobo. Ele faz

O sentido da frase apontaria para o uso da palavra “troca”, mas ela usa “duelo”, parece que cada troca
com os outros é marcada por um embate.
111
O significante “duelo” reaparece. Onde deveria haver troca, há duelo.
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É preciso que o desejo do professor opere no seu ato educativo, para tal é preciso que ele se reconheça
faltante, que exista o outro do estudante, que o encontro ocorra.
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além do que ele deveria fazer. Só que eu nunca consegui mudar isso.
E não quero mudar isso, né!?
Bionor: Além das frases, “eu acredito que eu posso mudar o mundo”;
“eu acredito que eu posso mudar o mundo a partir da educação”; “uma
vida que toca outra vida”, eu acho que uma frase que surge agora é “se
eu tiver que passar por bobo, eu passo por bobo”.
Professora B: Passo por bobo...
(Breve silêncio)
Professora B: Eu poderia dar aula na “G” e dar aula só na “G”. Eu levo
as alunas para o meu consultório. Porque lá é que é importante elas
estarem. E a gente não sabe a repercussão, não sabe. Mas algumas
pessoas ali são tocadas. Eu tenho contato com meninas ali até hoje. Que
me ligam para saber uma coisa e perguntam: “Professora B” eu queria
trabalhar com idosos, o que é que você acha? Entendeu? Eu quero fazer
isso, então se é para ser boba, a gente vai ser bobo. Então, são coisas
que preenchem, são coisas que me fazem feliz, e eu tenho certeza que
são coisas que fazem o outro feliz também. Então eu tenho um propósito
muito grande. Eu, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho Deus, muito
grande. Ao qual eu acredito, ao qual me capacita para tudo isso. Eu não
tenho como negar isso... é quem me capacita, eu sei de toda a ciência,
eu sei de tudo, mas eu também, para mim o maior de tudo é isso... e eu
quero dar o meu melhor, eu procuro dar o meu melhor. Quando eu não
dou o meu melhor, é porque eu não estou no meu melhor, em condição
de dar o meu melhor. Mas quando eu estou, mesmo eu não estando
dando o meu melhor, eu estou dando o meu melhor, na verdade.
[...]
... então hoje, diante de uma pesquisa dessa... eu não posso mais voltar
para a sala de aula da mesma forma. Eu já tenho que voltar de uma
forma completamente diferente. A gente já vem, se a gente pensava
de uma forma fora da caixa, agora a gente vai ter que pensar mais
longe ainda da caixa. A gente tem que analisar cada cantinho dessa
caixa, né, eu acho que a gente tem que fugir completamente. Eu acho
que assim, o professor, aquele professor que sai daquele senso
comum, é aquele professor que ousa, é aquele professor que é
diferente, que se importa com o outro e que aceita na verdade como a
gente falou aqui agora “Que o melhor para o outro, às vezes não é o
melhor para mim, mas é o melhor que ele pode dar nesse momento”.

Sei que a transcrição das falas e diálogos pode ser considerada cansativa e
desnecessária. Que bastariam poucos parágrafos para pontuar o cerne da questão em tela,
mas não consigo imaginar algo que possa ter mais impacto sobre o leitor do que a verdade
da experiência de significação e ressignificação que as falas das professoras parecem ter.
Foi somente no quarto encontro, que a Professora B disse: “nunca fui percebida
como nenhuma potencialidade”, observem:
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Professora B: ... isso foi mais o que me marcou. As poucas marcas, as
poucas lembranças, os poucos incentivos, por eu ter sido uma aluna
difícil, conversadeira, difícil quando eu falo assim, que conversava
muito, que questionava muito..., eu não era um padrão de aluno da
década de oitenta que eles gostariam que fosse, não era uma aluna. Era
uma aluna que questionava, que conversava, que sentava no fundo da
sala, que brincava, que era alegre, que gostava de recreio, não gostava
de fazer dever, tinha minhas dificuldades em algumas disciplinas,
nunca fui percebida com nenhuma potencialidade, não me lembro
disso dentro, dá, dá escola. Então, eu acho que isso, foi uma coisa, que,
que, na verdade eu sempre soube né, mas eu acho que assim você
reviver isso. Poxa, não ter tido um professor que te marcou, que de teu
uma palavra de incentivo... às vezes eu acho que eu fico tentando dizer
assim: hoje eu não tenho boa memória, acho que eu tenho isso como
muita fuga, eu acho que eu esqueço muito as coisas, mas realmente eu
esqueço, ainda bem. (Risos)
Não tenho uma boa memória, os professores que me marcaram, os
professores vieram a me marcar quando eu realmente descobrir aonde
eu queria estar, o propósito que eu tinha, aí sim. Que as minhas
habilidades começaram a aparecer e aí é lógico que começa os
professores, é, é a validar...
Bionor: Você usou a frase: “Eu nunca fui percebida”. Entende? “A
nenhuma potencialidade”, abre aspas e fecha aspas; “Eu nunca fui
percebida com nenhuma potencialidade”.
Professora B: Nunca!
Bionor: E é exatamente o que você faz com todos os seus alunos. Você
percebe...
Professora B: Bionor, será que a gente escolhe? Outra coisa que você
perguntou, será que a gente escolhe o público que a gente quer
trabalhar? Porque um dia você me perguntou.
Bionor: Parece não ser por acaso...
[...]
Tem alguma coisa aí (Silêncio).
[...]
Nunca fui percebida, com não, nas minhas não, com nenhuma
potencialidade.
Professora B: Com nenhuma.
Bionor: Exato! É mais forte ainda. Nas minhas potencialidades, era
presumir a existência delas. Você falou “Nunca fui percebida com
nenhuma”...
Professora B: ...com nenhuma... isso durante muito tempo, viu,
Bionor?! Eu demorei muito para conseguir mudar a minha vida
profissional.

Parece que ela afirma nunca ter sido percebida com nenhuma potencialidade.
Estaria aí a sua condição de boba, a ligação com a deficiência, a sensação de estar atrás
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das grades do discurso materno que lhe diz o que ser, e ela diz “tá bom”? As reverberações
dos encontros continuarão nela e em mim.
Terminamos com a sensação de que sua vida de trabalho e formação com e para
a “criança com deficiência”, não parece ser um mero acaso. Parece que a Professora B
vai inserir-se em contexto social junto a outros que podem testemunhar feridas similares
e, nesse arranjo, ela encontra com “suas mães”, essas mães que ligam para ela e
reconhecem a importância dela na vida dos seus filhos, essas mães que cuidam dela, essas
mães...
Eu tinha perguntado, em algum momento do primeiro encontro, quais professores
marcaram sua vida. Ela fez breve menção a admirar a seriedade de um professor (que não
gostava dela), mas não conseguia lembrar de nenhum professor da época da escola que
tenha lhe marcado, digamos, positivamente, e acaba fazendo menção a uma professora na
última pós-graduação, cerca de dois anos antes da realização da pesquisa. Foi sem saber
se se sentia envergonhada ou culpada, que no último e quarto encontro, ela disse que essa
pergunta tinha mexido muito com ela: “poxa, não ter tido um professor que te marcou,
que de teu uma palavra de incentivo”.
Os encontros com a Professora B me fizeram pensar sobre a sensação que me
ocorria principalmente no primeiro encontro. Era como se ela estivesse desconfiada e com
vergonha de ser quem é. Para além de seu belíssimo relato, para além dela ter encontrado
na docência uma forma de justificar sua existência e reparar questões de sua própria
história, para além de tudo isso, a palavra que me causou impacto foi virtude e a sensação
que se fez presente foi a vergonha.
Krutzen (2020) dedica-se a um texto intitulado O afeto que não ousa dizer seu
nome: observações sobre a vergonha. Tentemos nos aproximar das discussões do autor.
Acredito que isso nos ajude a pensar o caso da Professora B; o caso “E os meninos?”; e
o meu caso, quando dos meus embaraços na construção desta pesquisa e por ter em alguns
momentos sentido vergonha de apresentar os escritos à banca.
Krutzen (2020, p. 17) vai dizer que a vergonha pode ser pensada como um “[...]
sentimento de querer desaparecer, de que um buraco se abra no chão para nos engolir, de
que nossa existência cesse aqui e agora”. Para o autor, o trauma (seja pontual ou de
desenvolvimento) tem ligação íntima com a vergonha e sugere uma primeira distinção
entre vergonha e culpa.
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É de nossos atos, reais ou imaginários, que sentimos culpa, como a
justiça a entendeu muito bem ao declarar o réu culpado por tal ou tal
delito. O tamanho do delito deve até delimitar o tamanho da punição,
na tentativa linear de resolver vicissitudes dos sistemas vivos. Isso não
significa que vergonha e culpa não tenham nenhuma relação a
compartilhar; uma pode até esconder a outra, disfarçá-la, na tentativa
de fazer o outro acreditar que nossa vergonha, no fundo, é apenas uma
culpa (para assim dizer!), e que não se trata aqui do nosso próprio ser
que está em perigo de cessar de existir (KRUTZEN, 2020, p. 18).

Na perspectiva adotada pelo autor, os traumas nos causam marcas, fissuras de
difícil resolução, como na passagem:

O estupro ao qual fui submetida faz agora parte de mim, é uma parte de
mim, e, dessa vergonha, não consigo, não posso me livrar. Esse bullying
que me acompanhou durante todos esses anos de colégio adentrou em
mim, sob minha pele, é presente a cada momento da minha vida e me
lembra aquele “nada” que eu sou. Essa negação permanente, cotidiana,
da minha existência, na minha família, esse não querer saber de mim,
me marcou de tal maneira, no meu ser, que a própria invisibilidade me
caracteriza. Para minha sobrevivência, precisei afastar de mim essa
parte do meu self, para ela não existir mais e, quando ela se manifesta,
eu não estou ali, presente, mas uma parte desconhecida de mim – mas
apropriadamente não mais conhecida – apresenta-se, desesperadamente
querendo ser ouvida por quem não tem as menores condições de poder
ouvir nada, meus próprios abusadores, ou agentes do desamparo da
minha vida (KRUTZEN, 2020, p. 18).

Seguindo essa premissa de que os traumas pelos quais passamos podem deixar
marcas e passam a fazer parte do “eu” (de mim), para essas pessoas, a vergonha pode ser
vivenciada como algo de que não podemos nos livrar. Com as palavras ocorre isso
também, algumas podem ser proferidas e funcionarem desde então como significantes
mestres, a partir dos quais qualquer cadeia associativa decorra delas.
Uma das formas possíveis de lidar com a vergonha, em um primeiro momento é
pela dissociação (não estar presente). Lembro que na minha defesa do mestrado, um dos
membros da banca fez uma questão já ao final do processo. Não tenho como precisar com
exatidão qual foi, mas era algo como: “O que você deseja (ou pretende) com essa
elaboração [...]”. Sei que comecei a responder, mas no meio de minha fala já não sabia
mais qual a pergunta, nem o que eu estava falando, e foi perceptível para quem estava
presente, de que por um momento eu não estava presente. A leitura da transcrição dos
encontros com a Professora B traz essa sensação de “se perder”, de “esquecer”, algo de
uma força possivelmente movida pela vergonha parecia operar.
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Krutzen (2020, p. 19) observa que “[...] na psicanálise clássica, a vergonha foi
tratada en passant, sem ter sido destacada como necessitada de uma elaboração mais
refinada”, contudo, constata que a própria evolução da teoria e clínica psicanalítica ao se
deparar como o desamparo e a falta de pontos de referência que emergem nos
consultórios, obriga-nos a pensar esse afeto.
O autor retoma o afeto em Freud o observa que: (1) em Estudos sobre a Histeria
(1895) já era possível observar que que experiências penosas, que gerarem vergonha,
sentimento de desaprovação e dor psíquica estavam passíveis de serem retirados do
acesso consciente; (2) quando da Interpretação dos sonhos (1900), a vergonha aparece
como um força que se opõe ao prazer de olhar e associada a sentimentos como nojo, além
de uma força capaz de causar o recalque; (3) já em O escritor e a fantasia (1908), ao se
constatar que o adulto envergonha-se de suas fantasias; (4) para então nas Conferências
introdutórias à psicanálise (1916), a vergonha é pensada em sua relação com a angústia,
já que a angústia poderia ser o resto, o que sobra da repressão, que por sua vez estaria
ligada à vergonha.
Enquanto a Professora A parece ir para a sala de aula em busca “do olhar”, a
Professora B se “esconde” nos olhares na sala de Recursos. Parece que tratamos de
mecanismos distintos e que, no caso de A reside uma tentativa de reparação, fato que
sugere culpa, e a culpa não paralisa, mas produz “[...] desejo de desfazer, de se redimir,
de tentar acessar o perdão, seja o meu ou o do outro”. Já o caso de B, sugere vergonha, e
a “[...] vergonha produz um desejo de se esconder, de desaparecer, de fugir, de se afastar
do olhar do outro” (Krutzen, 2020, p.21-22).
E o autor reforça que,

localizada na mente, muito mais do que no corpo, como é o caso da
vergonha, a culpa não se manifesta com a mesma dor aguda, ela pode
ser mais silenciosa, discreta. Ao contrário da vergonha, a culpa não tem
expressão facial categórica. A culpa é sobre algum fato ou pensamento,
remete a nossa experiência com as emoções dos outros, sobre um tal
fato que ocorreu. A culpa questiona esse evento e, também, como esses
outros foram afetados pelo fato e suas consequências. Quem foi
machucado, ferido? Em um segundo tempo vem o desejo de se redimir,
um movimento para a reparação e a restauração. A culpa pode implicar
a desculpa, a justificativa, a explicação. Se a reparação acontecer, a
culpa poderá ser descarregada; o ato de restauração responde ao ato que,
a princípio, produziu a culpa. Essa restauração acontece dentro de um
contexto simbólico e verbal, através de uma própria elaboração da
culpa. Do lado da vergonha, nenhuma reparação é possível na dimensão
verbal e simbólica. A fenda foi produzida e a única esperança pode ser,
com um prazo muito curto, a restauração do contato ocular,
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compartilhado. Essa restauração acontecerá por exemplo, com a
explosão de um riso. É a conexão emocional que precisa ser restaurada,
como acontece, momento por momento, nas relações diádicas entre
cuidador e infante: durante uma brincadeira, de repente, os dois não
estão mais afinados e as coisas desandam. Geralmente, no melhor dos
casos, o cuidador se reconecta com o infante, através do olhar ou da
prosódia, de um sorriso, e a atividade continua. Naturalmente, a
reiteração positiva dessa sequência favorece um apego seguro e
aumenta as possibilidades de regulações futuras nos momentos de
desregulações emocionais, pelas expectativas construídas nesses
momentos de troca emocional (KRUTZEN, 2020, p. 23).

Se para a culpa existe reparação possível, para a vergonha não. Pelo menos não
no contexto simbólico e verbal. Parece que para a Professora B, a possibilidade de
“restauração” se dá na sala de recursos com as crianças deficientes, onde ser boba é
possível, e onde o olhar das crianças e de “suas mães” lhe oferta esse contato ocular
seguro. Acredito que seja possível rir113 das suas bobagens e das bobagens dos estudantes.
Observemos que ela resiste, mas consegue dizer que só “se libertou” da mãe faz
muito pouco tempo. A vergonha tem forte relação com o apego, e no caso dela parece
residir nessa relação de apego inseguro com a mãe, que configura possivelmente a base
de sua vergonha.
É importante que não criminalizemos a vergonha, nem a culpa (especialmente a
culpa inconsciente), pois são afetos mediadores do percurso civilizatório, de nossos
processos de desenvolvimento e de socialização. Estamos aqui tratando de culpa e
vergonha dentro de perspectivas muito específicas, nas quais as Professoras A e B, cada
uma a seu modo, lidaram com suas mães, com as palavras de suas mães e com o lugar no
qual se viam refletidas no olhar de suas mães.
Após nossas entre-vistas, também a solicitei que fizesse um texto, o teste-munho
de sua docência. No caso em tela, a professora parece conseguir perlaborar o significante
“boba”:

A boba livre
Como começar um relato, pelo início ou pelo fim? Não sei onde vou
chegar ou o caminho a percorrer, apenas vou seguir.
O ano é 1988, não estava presente nesta reunião. Alunos nunca estão
na sala dos professores. É deste ano, que ecoa a frase que mais marcou
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Aquele que já passou por uma experiência de análise sabe que o cômico (diferente do ridículo) faz parte
do processo. Sermos capazes de rir de nossas bobagens é algo interessante. Estudantes e pacientes vez ou
outra dizem que estão com saudades de minhas gargalhadas, fato que parece apontar ser possível rirmos de
nossas bobagens sem sentirmos culpa ou vergonha delas. E olha que é cada “bobagem” (gargalho enquanto
escrevo).
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minha vida escolar e não me foi dita diretamente pelo meu professor, mas
por aquela que, supostamente, deveria me proteger de palavras tão duras:
minha mãe. Até hoje ela faz questão de repetir o que ouviu e sorri toda
vez que conta ao vento “A insuportável da (nome próprio) não vai mais
estudar aqui este ano, não é? ”. Esta frase foi dita por um professor meu
do ano anterior, e minha mãe ouviu logo ao chegar para trabalhar como
vice-diretora no colégio particular que eu estudava. Sempre que ela repete
essa frase, age como se achasse belo, o que para mim foi amargo ou quem
sabe, ainda é. Por que inicio meu relato contando esse episódio?
Desconfio que foi ele que traçou meu caminho profissional, pelo menos
o início, sem que eu me desse conta.
Neste mesmo ano, (esse da frase), aconteceu o que me atestou como
a aluna que todos diziam que eu era e também um grande luto: Perdi de
ano e me separei de todos os meus amigos que estavam comigo desde a
infância, que além de mudarem de série, ainda foram estudar no turno
vespertino. Me vi sozinha. Não lembro de uma conversa ou até mesmo
de algum castigo. Acho que era o esperado para mim. Também não tenho
nenhuma recordação de ter sido percebida com alguma potencialidade na
escola. Pelo contrário. Era a aluna “problema”. Gostava de conversar e
meu lugar favorito era o fundo da sala. Quem sabe se na verdade o que
queria mesmo era ficar longe dos meus professores?
Dois anos depois, estaria ingressando no ensino médio e ouvindo
outra frase marcante e tendo minha profissão traçada pelo Outro: “Se não
gosta de estudar, vai fazer o magistério para ter uma profissão”. Não,
isso não me assustou. Amava crianças. Sempre estava as observando,
desejando, brincando, cuidando, sendo curiosa a seus desejos e
desenvolvimento. Acreditei que não poderia fazer outra coisa e trabalhar
com crianças era uma ótima opção, mesmo querendo na verdade ser uma
advogada.
Potencial. Um mundo infantil. Música, cores, possibilidades, letras,
cartazes, planejamento, dar aula, ter aula ... uma dimensão que me
envolvia de bem-estar. Ninguém me conhecia. Não conhecia ninguém.
Precisei me conhecer para me apresentar. Me reinventar. Me refazer. Me
encontrar. Sim. Me encontrei. Imatura, nem por isso pouco ousada em
meu caminhar.
Meu pai, até aqui não foi citado na minha história. Meu álbum de
foto da formatura do magistério, não tem ele entrando comigo.
Magistério não era profissão. A filha tão esperada, desejada e amada, não
poderia ser professora. Tinha que ser doutora. Estava tão apaixonada,
pela profissão e pelo namorado, meu companheiro desde então, que isso
não fez diferença para mim. Te amo, pai!
Muito difícil lembrar quando estive do outro lado, do ser aluno. As
memórias são desprezíveis. Nunca fui, no colegial, a aluna desejada por
nenhum professor. Mesmo assim, amei a minha escola. O que mais
aprendi? Com certeza, inconscientemente, que igual aos professores que
tive, nunca queria ser. Não foram professores ruins, apenas não foram
“bons” para mim. Eu não era a aluna que eles queriam (idealizavam) e
eles, não eram os professores que eu precisava naquele momento. Às
vezes me questiono sobre minha dedicação, entusiasmo e o que sei fazer
agora. Surgiu apenas na vida adulta, se antes tudo era tão inútil?
Ia para escola, todos os dias andando e nada me chamava mais
atenção que uma criança que vivia “aprisionada”. Sim. No caminho da
minha escola, tinha uma criança aprisionada. Aprisionada em sua casa
pela grade do portão que a separava da rua e das outras crianças.
Aprisionada em seu mundo por não ser vista pela sociedade que não

198
conseguia atender suas especificidades. Aprisionada por sua família, que
não deixava ela ter contato com outras pessoas no intuito de protegê-la.
Aprisionada em sua fala através dos gritos que ecoavam durante todo o
dia e conseguia ouvia da minha casa. Gritos que queriam comunicar. Pela
manhã, estava presa. À tarde, livre. Saia para passear com sua mãe, de
mãos dadas caminhavam pelo passeio com segurança. A mãe nos
cumprimentava enquanto brincávamos na rua. E ela, um sujeito
aprisionado, gritava com os olhos brilhando, enquanto caminhava. Acho
que sabia que sua verdadeira prisão era a incompreensão ou a
incompetência das outras pessoas ao não saber interagir com ela. Talvez
ela também nunca tenha sido vista em suas potencialidades.
Sabe histórias que nunca se cruzaram e acabam formando uma teia?
Assim é feita muitas histórias e a minha não foi diferente. Lembra do
professor que disse não me querer mais como aluna? Ao prestar
vestibular pela primeira vez, passei, mesmo não sendo a “aluna padrão”,
para o curso que escolhi e não por acaso, para a lecionar a mesma
disciplina daquele professor. Claro que não me formei. No sétimo
semestre fiz outro vestibular agora para Licenciatura em Pedagogia. O
que queria ao fazer o primeiro vestibular? Não sei. Ou sei.
A criança aprisionada que me chamava atenção e quem sabe traçava
um caminho de liberdade, de possibilidades, só agora me dei conta que
ela foi o fio da teia mais bem tecida.
Meu trabalho, hoje dito por minhas alunas como “excelente” foi
tecido por várias mãos, mas customizado a seu tempo, ao meu gosto.
Foram muitas experiências de prazer e desprazer, não só um passar do
tempo. Tenho um propósito no que faço. Hoje tenho aqueles que querem
estar ao meu lado. Aos meus alunos da pós, chamo de professor (a)
quando estou partilhando saberes, vivências e experiências. Me liberto
diariamente, mesmo não vendo as grades que me aprisionam.
Hoje sou livre para cumprir o meu propósito, alguns me chamam de
boba. Se for para ser boba, serei. Que escolha é essa...não sei o quanto
ela tem de mim, mas o permanecer nela, tem o meu todo, ou o quase todo.
Digo quase porque as faltas desse todo é que me impulsionam a ir além
das grades (que ainda existem por aí) e dos meus próprios limites.
Memórias. Essas são as minhas!

Escrever o testemunho foi uma experiência singular para ela (ela me relatou).
Foram quatro encontros intensos. Terminar o testemunho, registrando que essas
memórias são dela, assim como ressignificar “boba”, tornam a minha experiência com a
Professora B algo muito especial.
Recentemente compartilhei com ela a escolha e a justificativa pelo significante
Corolário para nomear o capítulo das análises dos dados, e ela mandou-me a seguinte
mensagem:

Professora B: Meu amigo, assim vou lhe chamar, de íntimo que foi
nosso breve encontro, onde palavras ditas e não ditas, fizeram marcas,
tiveram representações, não de toda uma história, mas de uma história.
Nunca imaginei que uma palavra encarnaria em mim como foi “boba”.
Ela não diz tudo da coisa, mas me diz o quanto tenho tentado ser uma
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boba feliz. Obrigado pela oportunidade. A maior coroa, foi você quem
me deu.

Penso que as transcrições podem ter sido exaustivas, mas acredito que precisamos
por meio do que a construção dos casos clínicos nos permite, dar sinais, ou provas do
caráter interventivo das pesquisas em psicanálise e educação. Algo sempre ocorre nesses
encontros nos quais o sujeito é convocado a advir.

5.2

CHAVES COLETIVAS

As chaves coletivas foram observações provenientes dos dados, constituem algo
que é possível observar e pensar a partir da escuta das professoras. Cada professora, em
sua singularidade, encontra caminhos diferentes para lidar com cada uma dessas questões,
bem como é afetada de forma peculiar por cada uma delas, mas suas falas se encontram
nessas chaves.
5.2.1 O outro materno como significante mestre114

Seja em sala de aula, seja aonde for, eu sou um contador de histórias!
Meu fazer perpassa por essa construção e a pesquisa também me traz alguns
corolários, um deles emergiu na construção de um saber sobre a questão do vir a ser
Doutor.
Eis uma grande questão que se impôs a mim durante o percurso: Ser ou não ser
Doutor? Recorro a uma adaptação da imortalizada fala de Hamlet no terceiro ato da peça
homônima de William Shakespeare para iniciar este escrito. Algo desse relato já foi
descrito no Interlúdio, presente no início da tese. Lá, meu pai tomava a condição de figura
das elaborações, e eu anunciava que, em algum momento do texto, minha mãe surgiria
com mais representatividade.
Durante o percurso do mestrado (2015-2016), a realização da pesquisa e
confecção da dissertação ocorreu de forma muito orgânica e rápida. Em contrapartida,
nos últimos anos, desde o início do doutorado (2018), a produção da tese pareceu
enfrentar sérios impasses subjetivos. Atrasos para apresentação dos volumes para
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Um significante, uma palavra, que encadeada a outras palavras e na relação com o outro produz
significado.
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qualificação; postergação da inserção do projeto para avaliação do comitê de ética; uma
escrita fragmentada com períodos intensos de produção, alternados com largos lapsos de
tempo sem investimento na escrita, bem como pensamentos constantes de desistência.
Na primeira banca de qualificação, escutei que meus escritos apresentavam uma
predominância da temática trabalhada no mestrado e pouco avanço no sentido do que se
propunha a pesquisa doutoral. Era como se eu não quisesse ir além. Já na fase inicial, da
pesquisa de campo, o encontro com as participantes e suas falas parecem ter resgatado a
motivação, no entanto, acredito que ter conseguido iniciar a fase de campo deu-se em
virtude de que, somente no início de 2020, decorridos dois anos do ingresso no doutorado,
após o Seminário de Verão115, que me dei conta de um dos possíveis impasses subjetivos
em questão, e que parecia modificar drasticamente minha conduta historicamente muito
implicada com as pesquisas, com minha formação, com as atividades do Geppe-rs, com
a escrita etc.
Ao final do seminário anteriormente citado, ocorre um momento de autoavaliação
e avaliação geral do grupo, em que cada membro tece comentários sobre seu desempenho
e investimento nas atividades coletivas, em suas pesquisas, além de se permitir o espaço
para avaliação da líder do grupo e dos demais membros. No seminário que ocorreu em
janeiro de 2020, a avaliação da líder parece ter gerado certo impacto em mim, e surpresa
em outros integrantes.
No que tange à minha pessoa, a fala da orientadora chega a questionar se uma
mudança de orientação não seria interessante para fazer a pesquisa avançar, já que eu
falava muito bem da pesquisa, mas não apresentava isso em corpo escrito da tese. Minha
relação com a orientação sempre foi marcada pelo meu objeto de estudo no mestrado, a
saber: o amódio, como trabalhado por Lacan, no seminário 20.
Foi somente após esse evento, sentado na área de serviço de minha casa, enquanto
fumava um cigarro e me perguntava se realmente queria continuar a cursar o doutorado,
que a pergunta deslizou da seguinte forma: Eu quero terminar esse doutorado? O
problema está na relação com a orientadora? Eu gosto muito da pesquisa, quanto antes
terminar, conquisto a titulação que me permitirá concorrer à vaga para docência na
universidade pública, que junto à manutenção da atividade clínica compõe o cenário que
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Evento anual (que ocorre as primeiras semanas do ano) promovido pelo grupo de pesquisa. Nesse
seminário convidamos um pesquisador externo para falar de alguma temática em voga no contexto social,
bem como organizamos as atividades do grupo (publicações, eventos acadêmicos, pesquisas em andamento
etc.) para o ano.
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hoje espero para minha atividade profissional? Qual o motivo de não terminar logo isso
então?
A pergunta voltou: Quero terminar o doutorado? E então ela deslizou para uma
outra intervenção da orientadora: “Será que Bionor não quer ser Doutor?”.
Em minha infância, uma cena que já tinha sido falada em análise, mas que
precisou ser retomada, tratava de como minha mãe sempre me comparava com um primo.
Ela comparava nossas notas na escola e não cansava de repetir que fulano queria ser
doutor (no caso dele médico), e que eu precisava ser doutor também (médico ou
advogado). Eu então dizia para minha mãe que poderia ser tão bem-sucedido quanto
fulano, mesmo que não me tornasse Doutor. Dizer não ao desejo de minha mãe parece ter
sido uma saída possível e inegavelmente fez marca no meu processo de subjetivação.
Sempre fui muito implicado com tudo que fiz, buscando fazer tudo bem-feito, e
sempre fui reconhecido positivamente pelo meu trabalho. É verdade que também fui
preguiçoso, mas não para trabalho, pois trabalhei muito, muito mesmo. Seria uma
inibição, após um suposto grande sucesso que foi o mestrado (como trabalhado quando
falamos na tese sobre as relações entre identificação e sintoma). Enfim, nunca se chega à
verdade última, porque somos seres de linguagem, deslocamentos sempre serão possíveis.
Temáticas que eu pensava já terem sido ultrapassadas, em análise, retornaram no
doutorado. Minha orientadora nunca escondeu sua satisfação frente ao meu desempenho
no grupo, devido ao histórico da pesquisa mestral. Ela acreditava tanto em mim, que
colocou em minha banca do doutorado dois dos pesquisadores/analistas/professores que
mais admiramos. Eu acreditava que não gozava mais desse lugar, da necessidade de
brilhar, e parece que na transferência com a orientadora muitas questões foram reeditadas.
Ou talvez, não gozar mais desse lugar tenha esvaziado o investimento antes tão pungente.
Apoiado no que Dolto (1998, p. 10) assevera: “[...] tudo que uma criança faz para
satisfazer o desejo de seus pais é sentido do ponto de vista dinâmico inconsciente como
incestuoso e, por conseguinte, desvitalizante”.
Desvitalizado, essa era a palavra que me acompanhava nos primeiros anos do
doutorado. Eu tive então que redimensionar o que estava em jogo no ser ou não ser
Doutor. Deixar ou não deixar minha mãe gozar de mim, a partir de mim. Embora eu não
seja médico nem advogado, o doutorado me torna Doutor e, por ironia do destino, os
caminhos da missão de provar conseguir ser bem-sucedido, no final das contas, se
encontrou com o desejo de mamãe.
E o que fazer com isso?
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Ter conseguido “terminar” a tese e defendê-la, diz muito do que consegui fazer
com isso. Mas voltemos às possíveis análises frutos da investigação.
Observa-se que no meu relato anterior, o posicionamento de negativa, perante uma
fala de minha mãe, faz marca em meu processo de subjetivação: “você tem que ser
Doutor”. Na fala da Professora A, uma frase da mãe marca nossos encontros: “filho de
pobre tem que ser professor”, dito pela participante como lugar de identificação. Já no
relato da Professora B, uma fala também de sua mãe: “se você não quer estudar, então
tem que ser professora mesmo”, parece gerar os mais diversos desdobramentos e compõe
o cenário de sua identificação como o lugar da “boba”.
Embora inserido em saídas e contextos completamente distintos, encontrados por
esses filhos, o discurso materno parece ocupar um lugar privilegiado, a partir do qual cada
filho vai conseguindo (ou não) encontrar giros para essas posições nas quais são
colocados.
Pereira (2003, p.137) em suas pesquisas já tinha observado como “[...] o outro
materno preenche boa parte dos discursos dessas professoras quando expõem suas
histórias de vida” e como, entre tantos outros fatores, essas mães parecem impor às filhas
um certo destino, quando não o próprio gozo de serem educadoras.
O autor recorre a Lacan, no seminário 20 e pontua que:

devastação foi a expressão usada por Lacan (1985) para descrever a
relação entre a menina e sua mãe. Trata-se de uma ligação pulsional
cuja separação sempre é adiada. Freud afirma que a mãe é, ao mesmo
tempo, objeto de amor e polo de identificação, embora o momento no
qual essa filha mais a odeia é também aquele no qual deve se identificar
com ela (PEREIRA, 2003, p. 137).

Na leitura dos casos trabalhados por Pereira (2003, p. 131) e dos casos
pesquisados neste estudo, uma impressão se repete, sugerindo que, muitas vezes: “[...] só
o desejo da mãe está em posição de ser reconhecido” e que tal posição ocupada pelas
filhas parece apontar para uma tentativa de “manter adiada uma separação”.
Seria essa a questão, não terminar o doutorado seria uma forma de adiar uma
separação? De continuar com os olhares diversos de admiração que hoje o doutorado me
rende quando falo da pesquisa? Ou simplesmente dizer não ao destino que me foi
endereçado? Não sei!
Nesse sentido Pereira (2013) recorre a Freud (1931, p.150):
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O afastar-se da mãe é um passo que se acompanha de hostilidade; a
vinculação à mãe termina em ódio. Um ódio dessa espécie pode tornarse muito influente e durar toda a vida; pode ser muito cuidadosamente
super-compensado, posteriormente; uma parte dele é superada, ao passo
que a parte restante persiste.

Pereira (2013, p. 131) esclarece que:

Ao admitirmos o inconsciente no campo da educação, não sem
frequência estaremos voltados para os efeitos da linguagem, para os
excessos (ou faltas) do/no discurso, para os processos de verdades
particulares e para as descontinuidades dos acontecimentos que podem
ser determinantes de sintomas, de escolhas, de fracassos, de sucessos,
de rupturas, de pregnâncias.

O autor nota que “[...] vários afetos, tão dispersos quanto positivos, são
endereçados às mães: fascínio, gratidão, desejo de imitação, respeito, temor, obediência,
carinho etc.”. No entanto, raros indícios de sentimentos depreciativos apontam para essa
separação ser sempre adiada como: “[...] ódio, rancor, mágoa” (PEREIRA, 2013, p. 137).
Nas pesquisas de Pereira (2013), ambas as docentes participantes relataram terem
tido uma professora primária com as quais se identificavam. Ao focarmos na “boba livre”,
não existiu para ela possibilidade de compensação na educação infantil, foi somente na
última pós-graduação, já com uma longa carreira docente com crianças deficientes, que
ela acusou ter se libertado da mãe e agora pôde conferir outro sentido ao vocábulo “boba”.
Ao retomar os encontros com as professoras é possível observar como no fazer
docente tanto de ambas as participantes, a sala de aula lhes permite nomeações que
tamponam a condição de não-toda do feminino, principalmente quando são agentes da
“avaliação”. Pereira (2013, p. 140-141) tinha feito essa constatação sobre as professoras
com as quais pesquisou, destacando que embora suas vidas pessoais fossem
extremamente femininas, em sala de aula: “[...] são donas de suas salas (“dentro da sala,
mando eu”)”, o que o levava a supor que algumas professoras assumem nitidamente uma
posição fálica, plena, una, repleta de poder.
Essas questões só parecem possíveis de observação, como pontua Jerusalynsky116,
com a revolução industrial, quando mulheres saem de casa para trabalhar, pois a
sociedade entra em débito com as crianças e lhes ofertam professoras. Antes o lugar da
docência era preponderantemente masculino. Esse fenômeno histórico, funda a mulher-
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Pontuação feita na banca do segundo exame de qualificação da pesquisa.
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professora117, um signo de reconhecimento do feminino, que hoje tem seus
desdobramentos em diversos outros papéis sociais, como a mulher-presidente, a mulherpiloto.
A mulher-professora talvez seja um dos marcos das transformações sociais que
presenciamos desde então. Abrem-se historicamente outras possibilidades para o tornarse mulher, que não pela via do tornar-se mãe, devolvendo ao feminino sua condição de
enigma, de uma a uma. Importa aqui, a reflexão sobre as falas dessas mães que parecem
operar como significantes mestres no processo de subjetivação dessas professoras e de
mim mesmo.
Voltaremos a falar da vergonha, tema trabalhado por Lacan no seminário 17, em
O poder dos impossíveis: “O ponto de origem da vergonha é um significante S1 – o
significante mestre. Uma marca que fica na pele de cada um – o traço unário” (Genesini,
2020, p. 2).
O que fazer com o que desejaram que fôssemos, com o que disseram que éramos,
com o olhar que nos foi direcionado ou com o olhar que nos foi negado? O que fazer com
a marca que foi impressa em nós?
O trabalho de criação do saber-fazer de cada uma das professoras, e de mim
mesmo, parece tocar os interstícios do que é sermos nós mesmos, seja pela culpa
(relacionada aos nossos atos), seja pela vergonha (associada ao nosso ser).
Lacan (1970/1992, p. 192) vai dizer que nos resta “[...] a vida como vergonha a
engolir, porque não merece que se morra por ela”. O autor nos alerta a ter cuidado para
que nossas palavras não se grudem no caminho da verdade, pois é tentador colar-se a ele,
ao “[...] S1, significante-mestre que constitui o segredo do saber em sua situação
universitária” (LACAN, 1970/1992, p. 195), e ficar preso nesse lugar, tendo em vista que
saber e verdade são virtudes incompatíveis, visto que a verdade é um lugar de passagem,
de evacuação do saber.
Lacan (1970/1992, p. 199/200) diz que quanto mais buscamos a verdade, mais
sustentamos “o poder dos impossíveis”, referindo-se aqueles que se dedicam a governar,
educar e analisar”, e que é “[...] a partir do traço unário, por mais que possamos nos
contentar com ele, pode-se tentar indagar a respeito do funcionamento do significante-
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Lopes (1991). Uma análise mais apurada de como a mulher-professora pode usufruir da docência como
meio apaziguador da ambiguidade própria ao feminino e dessa relação conflituosa com suas mães pode ser
visitado em Pereira (2013, p. 124-145).
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mestre”. Tais constatações se evidenciam por não “[...] existir contingência na posição do
escravo”, e sim a “necessidade de que, no saber, algo se produza que cumpra a função de
significante mestre”.
Lacan (1970/1992, p./200) também vai pontuar que é do “[...] buraco de onde
brota o significante- mestre” que emerge nossa vergonha. E, para que sejamos algo, é
preciso que sejamos algo para outro alguém, um significante para outro significante. É a
partir desse lugar primeiro, que todo o resto se sucede.
Para mim, o caminho foi dizer não, embora o doutorado me faça Doutor, fazendome atender indiretamente à postulação de minha mãe. Para a Professora A o caminho da
identificação com a postulação materna é uma forma de mantê-la viva, já que até hoje
ainda recai sobre ela o peso de não fazer nada que a decepcione. E, para a Professora B,
a alienação diante da postulação materna, as grades das quais só se libertou faz pouco
tempo.

5.2.2 Docência evocante: uma aposta no professor-sintoma

Seja em meu testemunho, seja nas falas das professoras com as quais pesquisei,
essa docência que acredita no potencial do estudante, da educação como veículo
transformador de realidades, nessa docência, cujo ato está permeado da própria
subjetividade do professor, parece constituir um ato de educar que aponta para um
compromisso específico com o saber:

A transmissão do saber é uma tarefa que acontece no quadro do que a
psicanálise chama de transferência. A transferência envolve
basicamente o próprio processo do saber e seus momentos de extração
da verdade, na relação com o outro. Um bom professor não precisa
saber muito, mas precisa ter uma relação inquietante, instigante e
problematizadora com o saber, ou seja, suas aulas devem ser um
capítulo de sua própria aventura de investigação ou um capítulo de sua
própria “pesquisa”. Se a relação do professor com o saber é reprodutiva
e burocrática, é isso que ele vai transmitir. Se ao contrário seu desejo
está presente no ato de ensinar, é isso que ele vai transmitir (DUNKER,
2020, p. 187).

Em certa medida, ou talvez em justa medida, a construção da tese seguiu o mesmo
processo da construção das minhas aulas. Minha própria aventura de investigação, minha
própria pesquisa permeiam a tese bem como minhas aulas. Acredito que é essa inquietude
que eu transmito. Em alguns momentos fui questionado pelo excesso de meu “eu” no
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texto e as consequências disso. Se tivesse feito de outra forma, não seria eu fazendo, mas
sim, o discípulo, seguindo a orientação do(s) mestre(s). Minhas aulas são assim, minha
escrita é assim, um tanto coloquial, é verdade, mas que me parece ser acessível. Sou mais
clínico que acadêmico, acho que tenho convicção disso, ou, o que é dito ser acadêmico
poderia ser relativizado, não sei.
Fui advertido também de que uma tese que questiona a positivação do ato
educativo poderia configurar empecilho a minha atividade docente, caso isto ocorresse
pela via da necessidade. Sim! Como já declarado, a docência não é exercida pela
necessidade, logo, não me gera tal empecilho e, para mim, é impossível não reconhecer
que existem tantas questões subjetivas em jogo no ato educativo.
Conforme já discutido, tendo base em Lollo (2013), sugiro pensarmos que:
 Existe algo que é transferido e que pode ser medido:
Acredito que falamos do conteúdo e que, mesmo assim, se não for trabalhado de
forma significativa, terá tido uso apenas para responder as provas;
 Existe algo que é transferido, mas que não pode ser medido:
Ao nos referirmos da “não vergonha de se ser o que se é” como no caso das
estudantes, meninas pobres e pretas da professora do caso “E os meninos?”, ou dos
estudantes deficientes do caso da “Boba livre”. Mais do que qualquer conteúdo, o ato
docente dessas professoras parece transferir isso;
 Existe algo que não pôde ser transferido, que se perdeu:
Como no caso das estudantes de psicopedagogia, que nunca passaram por um
processo de análise antes e que se deparam com as temáticas relacionadas à relação mãebebê em sala de aula. Algumas delas são remetidas às próprias histórias, são invadidas
pelos mais diversos afetos, ensurdecem, dissociam, não suportam escutar o que estava na
transmissão;
 Existe algo que não pôde ser transferido, mas que emergiu do nada, produzido
pelo aluno, por sua pulsão criativa:
Quem é professor já deve ter passado por situação na qual o aluno apresenta um
trabalho ou faz uma questão, e o professor fica meio embasbacado em como, nunca antes,
tinha se dado conta de determinado aspecto do conteúdo que foi captado e divulgado pelo
estudante.
Eu me interesso sobremaneira sobre esses aspectos subjetivos, envolvidos no ato
educativo, e como já foi possível pontuar, não é difícil ser professor, sempre foi difícil
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sê-lo, ter esse compromisso com o saber, uma dificuldade potencializada através dos
tempos.

Este compromisso como o saber deveria ser antes de tudo um valor para
as escolas e para as famílias para as quais a aprendizagem é um valor
decisivo. Em síntese, é difícil transmitir o envolvimento com a
aprendizagem em uma casa sem livros, com poucos filmes, sem
conversa sobre jornais e na qual a discussão intelectual é uma raridade.
Uma família que nunca viaja para aprender (apenas para comprar), que
considera a cultura apenas como signo de ascensão social ou como uma
condição de sucesso escolar, estrará em dificuldades para esperar do
filho aquilo que ela mesma não cultiva. Por outro lado. Muitas famílias
se sentem isoladas ou intimidadas do processo de estudo pela excessiva
reverência à forma escolar de aprendizagem formal. A relação com o
saber é outra coisa. Quando há algum sabor em saber, isso permite que
você passe de qualquer ponto da cultura para qualquer outro, da música
para a astronomia, do esporte às artes, das letras à matemática. Ainda
temos uma atitude muito reverencial diante dos saberes instituídos e
constituídos, isso não favorece que a própria atitude de investigação
livre seja cultivada (DUNKER, 2020, p. 187-188).

O autor complementa expondo que: “se você quer que alguém se interesse por
algo, interesse-se você mesmo por esse algo”. É a esse respeito que eu falo na tese quanto
ao professor que tem uma fala autêntica e isso possibilita o fenômeno da transferência.
Tal compromisso com o saber que o professor-sintoma parece assumir, pelos mais
diversos motivos já pontuados.
Em vários momentos eu trato desse professor evocante, que transmite com
inspiração, como aquele que tem tesão em dar aula. Mas se você é professor e não
vivencia isso,

se você não consegue ver a mínima graça em física ou álgebra, se você
não consegue inventar nenhuma conversa viável sobre química
orgânica, nem mesmo ativar recordações de seu terrível professor [...],
prepare-se para seguir com a atitude de reclamação que um dia foram
as suas na escola. Prepare-se para manter a atitude de vigilância e
cobrança chata que um dia provavelmente recaiu sobre você. E reze
para que seu neto, por algum milagre, tenha melhor sorte na empreitada
(DUNKER, 2020. p. 188).

Por isso minha aposta no professor-sintoma como aquele capaz de autorizar-se
autor de sua própria prática e agente dos processos de transformação que a educação
carece. Existe muito mais em jogo, no ato educativo, do que o saber que pode ser
transmitido e que pode ser medido. Para tal, assim como a analista precisa de uma cultura
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em vitral, o professor também, para que correlações possíveis possam sem feitas entre
fenômeno, teoria e experiência.
Gera assombro as mudanças que hoje ocorrem no sistema educacional. Algumas
delas parecem visar a derrocada do poder de transformação da educação. A educação
submetida à lógica do mercado parece que pretende formar mão-de-obra barata para
manter a (des)ordem social que ainda impera.

Quando Paulo Freire chamou a atenção para a importância dos
contextos, das suposições e dos saberes daqueles que entram no
processo de aprendizagem, destacava a importância da transferência,
sobretudo, a importância do bom uso da transferência para uma
educação que não se queira apenas reprodutora de opressões. Um
verdadeiro professor não transmite conhecimentos ou conteúdos que ele
aprendeu e domina, mas a relação que ele tem com o saber do qual
também se tornou autor ao tornar seu o que lhe foi legado. Isso não tem
a ver, necessariamente, com vocação, paixão u gosto, mas com certo
emprenho do desejo naquilo que faz. Professores disciplinados
transmitem disciplina; professores críticos transmitem perguntas;
professores amorosos transmitem sua capacidade de amar; e há tantos
tipos de professores quantos modos de relacionar desejo e saber.
Contudo, ao apagão de professores corresponde a emergência de um
novo tipo social na escola brasileira: o não professor. O não professor
não é o que deixou a sala de aula, mas aquele que se tornou um gestor
ou um síndico de processos educativos. Exatamente como um bom
vendedor de bananas, ele não entende nada de bananas, ele apenas
agencia ou administra um processo em torno delas (DUNKER, 2020,
grifos do autor, p. 199).

Penso que a melhor forma de terminar, seja perguntando: Por que você é
professor? Que tipo de professor você quer ser? Como a sua história faz parte de sua
docência?
O campo pode não ter sido suficiente para afirmar que as docentes com as quais
pesquisei sejam professoras-sintoma se formos seguir o rigor conceitual defendido por
Pereira (2016). No entanto, foi consenso entre os mesmos da banca, que, a docência do
pesquisador, minha docência, essa sim parece ter sido elevada à condição de sintoma.
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(IN)CONCLUSÕES

As páginas anteriores descrevem os percursos pelos quais transitou essa pesquisa,
e diversos foram os (im)passes objetivos e subjetivos que me assolaram durante os
últimos anos. A respeito do processo de construção de uma tese Jerusalinsky, (2018, p.
313-314) expõe que:
[...] experimento e experiência não é a mesma fonte de verdade, porque
o experimento consiste em estabelecer, colocar o objeto em posição
plausível de pesquisa e para que objeto cumpra a condição de ser
plausível para pesquisa, ele tem que se mostrar, aparecer de um modo
evidente, quer dizer, como carregador de verdade ele mesmo, como um
produtor de fenômeno ele mesmo, senão não vale a pena pensar. É por
isso que quando se produz tese de doutorado, uma das primeiras
perguntas que um orientador popperiano faz é: “qual é sua hipótese?”.
E ele passa a analisar a hipótese para ver se é plausível ou não. Se não
for plausível, ou seja, se não for previamente suscetível de ser
demonstrada, não vale à pena entrar nela. Para uma hipótese ser
reconhecida como plausível, ela já tem que ter sido referida na literatura
anterior específica, ou seja, já discorreram sobre ela, senão não tem
fundamento. Portanto, quer dizer que vocês já vão pesquisar o que já se
sabe. Então, eu lhes recomendaria o seguinte, digo isso para
economizarem esforços, façam uma boa hipótese plausível, digam, por
exemplo, que vão demonstrar que a cor do cavalo branco de Napoleão
era branco, isso é totalmente plausível e esse fenômeno é produzido por
esse objeto. Está claro? O fenômeno de ser branco é produzido pelo
branco, isso é o mais plausível possível. Por isso, Lacan disse que a
ciência contemporânea é tautológica, em um escrito dele que se chama
Ciência e Verdade. Então formulem uma hipótese plausível de um
objeto que se mostre de tal modo que seja divisível em variáveis, porque
senão não pode ser demonstrável. A segunda pergunta do orientador é:
“quais são suas variáveis?”. Ou seja, como você operacionalizou essa
hipótese. Então defina as variáveis, depois inverta a hipótese, ou seja,
coloque-a do avesso como conclusão, ou seja, transforme uma pergunta
em uma afirmação. Em lugar de começar pela causa, comecem pelo
efeito, discorram como conclusão sobre isso e no meio coloque algumas
aventuras de Chapeuzinho Vermelho para que seja divertido. Essa vai
ser uma tese perfeita. Já tem uma fórmula. Se vocês forem ler Popper,
vão ver que, dito de outra forma, de um modo mais elegante, se trata
disso. O experimento, para que seja considerado verdadeiro, uma
enunciação conclusiva, tem que repetir-se de modo tal que essa
conclusão seja sempre a mesma, idêntica. Ou seja, é aquele experimento
em que a introdução das variantes que se aplicam sobre as variáveis não
modifica o resultado final. Entendem? O que se encontra deve ser o que
na hipótese se formulou. Quanto mais idêntico for à hipótese, melhor.
Por isso, o grau de verdade se mede probabilisticamente, no
experimento.

Espero ter atendido aos critérios mínimos necessários à confecção de uma
pesquisa dessa natureza, mas, espero, mais ainda, que esse processo valha ainda mais para
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que observemos a necessidade da existência de espaços de fala, na formação docente, que
permitam que a subjetividade que envolve o fazer, também seja objeto de estudo docente.
Procedo as (in)conclusões retomando um fragmento do meu testemunho, contido
no “interlúdio” da presente tese:
Sempre digo outra coisa em sala de aula: “não sei se seria o mesmo
professor que sou, se eu vivesse da docência”. Comento que a docência
para mim não é um “bico”, uma atividade extra que faço para aumentar
minha renda. É sim uma atividade que como comentei anteriormente,
tem o mesmo valor identitário que a psicologia clínica. Ocorre que é
preciso pontuar que se eu juntar minha receita mensal como docente e
como consultor em psicologia organizacional, o valor ainda é menor
que a receita com o consultório. Ou seja, para mim hoje é possível não
aceitar ministrar componentes que não dialoguem com minha prática
ou campo de pesquisa; para mim hoje é possível não aceitar trabalhar
em instituições administradas por grupos financeiros nas quais os
estudantes são números/matrículas/boletos e não sujeitos em formação;
para mim hoje é possível não temer romper com alguns discursos
institucionais, visto que não temo perder o emprego; para mim hoje é
possível falar em sala de aula sem medo de represarias por
entendimentos equivocados ou posicionamentos ideológicos distintos.
Enfim, não sei se conseguiria ter o mesmo tesão de ser professor do
ensino superior no universo privado, se eu precisasse dessa receita para
sobreviver e, por conseguinte fosse obrigado a assumir posturas que me
gerassem dissonância cognitiva.

É necessário observar que tanto para mim, como para as envolvidas na pesquisa,
a docência não é a única fonte de renda, nem a mais rentável. Se por um lado nossas
atividades profissionais outras fomentam a sala de aula, pela verdade da experiência que
podemos testemunhar, por outro lado, preocupa, pois sabemos que essa não é a realidade
da grande maioria dos docentes. Tal fato que, como já discutido, pode levar a uma
docência sustentada pela via da necessidade, não promotora de satisfação,
comprometendo a capacidade de formação de laço que possibilite um ato educativo mais
efetivo.
Tal constatação só reforça a necessidade de processos formativos que ocorram no
reencontro da universidade com o campo do trabalho. O tripé universitário –
ensino/pesquisa/extensão – não é a realidade da grande maioria dos processos formativos
ofertados pelas instituições privadas habilitadas ao ensino em nível superior. Professores
(por necessidade) assumem componentes que não dialogam com seus percursos
formativos, comprometendo a emersão do desejo em sala de aula.
Lembremos do questionário que os discentes responderam e que foi o passo inicial
da pesquisa:
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Ao final de cada componente, os discentes preenchem uma espécie de
“pesquisa de satisfação”, na qual se identificam ou não, e, classificam
o componente como “excelente”, “bom” ou “regular” para seguintes
quesitos: a) domínio do conteúdo; b) interação professor aluno; c)
adequação do conteúdo ao objetivo do curso; d) importância do
conteúdo para a prática profissional do aluno; e) atualização do
conteúdo; f) cumprimento da carga horária; g) forma de avaliação e h)
aproveitamento do aluno. Cada discente pode também, ao final do
questionário, escrever livremente críticas, elogios e sugestões.

Penso que a instituição poderia incluir outros itens nesse questionário como: A
aula inspirou você a estudar mais? A aula fez com que você buscasse mais? Essas talvez
fossem questões tão importantes quanto as atualmente feitas.
Quanto a mim, parece que me restou esse sintoma de uma “vida honrada” e seus
desdobramentos em minhas formas de fazer laço. Como um eterno contador de histórias,
minhas aulas, após o término do doutorado, provavelmente estarão untadas de correlações
com as experiências vividas nos últimos anos.
Só consegui agora, em 2022 (etapa da revisão final do texto), descobrir o autor e
o nome da escultura, cuja imagem estampa a capa da tese. Utilizo a imagem como
metáfora do objeto de pesquisa e de minha posição como pesquisador. Foi interessante
descobrir que o artista nomeou a obra de Escapando para a realidade, em um movimento
de que é preciso sair, olhar-se de fora, sair dos limites do imaginário para poder acessar
algo da realidade. É preciso escapar e se constituir a partir das marcas do dito e do desejo
do outro, mas sem estar preso (limitado) a esses ditos e desejos.
A fim de atingir a uma construção teórico-prática sobre esse professor, iniciei o
processo doutoral refletindo sobre o meu fazer e, encontrei no chão da sala de aula, na
minha própria experiência docente, centelhas de mim. Foi uma caminhada a pé,
perpassando pelo professor de excelência, pelo professor de referência, até o professorsintoma.
A pesquisa foi cada vez mais se afastando das pretensões totalizantes do discurso
do mestre e do discurso universitário, abrindo espaço para as aparições do sujeito do
inconsciente na pesquisa acadêmica. No campo psicanálise e educação finquei meus
andaimes e aqui estou a narrar minhas intenções, titubeios, descaminhos, possibilidades
e limites de ser escriba dessa tese em que os tesões foram matizados, ora brandos, ora
arrebatadores e, nessa báscula, descobri-me professor-sintoma.
Sobre a questão da pesquisa: De que maneira o professor eleva a docência à
condição de sintoma constituindo traço que evoca saber no ato de educar? Penso ser
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possível dizer que ele não eleva, não é o professor conscientemente que eleva a docência
à condição de sintoma. É a docência que se oferta como meio de possibilidade de
reparação de sua história, como veículo para a significação de sua existência, instrumento
de sublimação dos seus componentes.
Após reler a pesquisa e alguns amigos (professores) acompanharem seus
percursos, depois da leitura desses escritos por alguns colegas, uma nova questão se
impôs: Os professores-sintoma com os quais nos deparamos, ou outros tantos
professores, teriam se tornado professores se tivessem outras oportunidades reais e
discursivas?
O que foi possível observar sobre o objetivo proposto no que tange: investigar de
que maneira o fazer do professor-sintoma constitui traço que evoca saber no ato de
educar, foi que ao encontrar a profissão docente como meio de possibilidade de reparação
de sua história; como meio de significação de sua existência; e como meio de sublimação
de seus componentes libidinais, o professor, o professor-sintoma apresenta uma fala
autêntica que favorece o fenômeno da transferência, ampliando a transmissão no ato
educativo, para além daquilo que pode ser medido, evocando, deste modo, saber no(s)
estudante(s).
Foi preciso encontrar-me com duas docentes dispostas a escapar do lugar de
professoras, para que a pesquisa avançasse. Parece que a Atendente, em busca de reviver
o olhar de admiração da mãe, ou presa ao discurso da tia de que não faria nada que
desapontasse a mãe, oferta tudo de si em sala de aula. Já a Boba livre, acredita no potencial
de seus estudantes como ninguém nunca acreditou em seus próprios potenciais. São esses
significados que aqui defendo como traços singulares que marcam o fazer de cada uma
dessas professoras.
Ainda visando não concluir, sustento que o professor-sintoma oferta a sua falta. É
de sua falta que emerge a criação como estrutura fundante de sua práxis, artesanalmente
tecida no reconhecimento da singularidade de cada discente em sua busca desejante. Não
foi difícil analisar o que é (im)possível apreender sobre a díade professor-sintoma. Os
estudos do próprio Geppe-rs, bem como os encontros que a orientadora nos promove com
demais pesquisadores nacionais e estrangeiros desse campo, foi terreno fértil para
construção da tese.
Tive o cuidado de usar traço e não estilo, para resguardar a escolha do analista,
que necessariamente assumiria seu estilo a partir de um processo de análise pessoal, cujo
“final” foi encontrar, na sua posição, o seu melhor sintoma. Sobre as professoras,
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independentemente de serem ou não capazes de analisar a dimensão sintomática de suas
docências, elas são, para si mesmas, inegavelmente meio de justificação de suas
existências, e qualquer prolongamento da discussão teórica teria mero efeito retórico.
Para pensar em como o fazer docente do professor-sintoma constitui traço que
evoca saber no ato de educar, para nós pesquisadores bastaria observar que isso se dá
quando o professor não tem receio de se inscrever subjetivamente e permite-se assumir a
autoria de sua própria docência. Ele escapa da forma, da moldura da tela, e se constrói na
prática e no encontro com o(s) outro(s). Para o professor isso não importa, ele faz, ele
sabe, mesmo que seja um saber não sabido.
Em uma visita ao meu currículo será possível observar que tanto na graduação
(em pedagogia ou psicologia ou em matemática, física, química e geografia), quanto na
pós-graduação (em psicopedagogia, educação inclusiva ou coordenação pedagógica),
atuando em instituições privadas ou como professor substituto em instituição pública
federal, a área de conhecimento nomeada de Psicologia da Educação foi o meu principal
campo de atuação e dedicação, desde o início de minha atividade docente.
Todos os meus planos de aprendizagem foram montados com adequações,
considerando as demandas dos estudantes; as necessidades sociais frente ao estado de
adoecimento da sociedade; a luta por uma formação mais significativa, na qual a
verborragia docente sem sentido cedesse lugar às discussões teórico-práticas que inspirem
os estudantes; a necessidade de uma pedagogia do singular e do processo artesanal
necessário à inclusão.
Acredito que essa pesquisa possa deixar marcas no que se refere ao campo da
criação, autonomia e genuinidade do ato educativo e, que o estudante seja convidado a
advir, a partir saber-fazer do docente (mesmo que não sabido), constituinte de um traço
que contribui na evocação do saber na sala de aula. Diante do exposto, ratifico que a
minuciosa descrição dos encontros pôde servir de suporte mais concreto para
entendimento do caráter interventivo das pesquisas em Psicanálise e Educação.
Assim como a pesquisa me intimou a repetir, recordar, elaborar e reelaborar
diversas questões em minha própria análise, é inegável que os passos aqui percorridos já
deixam e deixarão marcas em meu fazer docente, mas ainda estou em tempo de
compreender esse fenômeno. E como normalmente acabamos retornando a Freud: “[...] é
difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e teve importância maior foi a
nossa preocupação pelas ciências que nos eram ensinadas, ou pela personalidade de
nossos mestres” (FREUD, 1914a, p. 248).
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