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RESUMO 

Este artigo apresenta o extrato do projeto de pesquisa de doutorado aprovado pela faculdade 
de educação da UnB em abril deste ano. Traz como objetivo central conhecer a relação do 
professor com o não-saber no âmbito da academia, tendo por base o referencial teórico da 
psicanálise. A investigação empírica em andamento, com professores do curso de pedagogia, 
utiliza como instrumento de coleta de dados a entrevista do tipo semi-estruturada. O trabalho 
tem sinalizado a construção da consciência de existência do não-saber no saber docente, tem 
identificado os processos psíquicos utilizados para possível resolução de conflitos em 
experiências da relação com o não-saber. Observamos também tipos de interpretações dadas 
pelos professores a falhas em seu conhecimento e analisado aspectos relacionados ao processo 
de constituição do trabalho docente a partir da relação do professor com o não-saber.  
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ABSTRACT 

This article presents the research in PhD that has been developed at Universidade de Brasília. 
Its central aim is to understand the relation between professor and the not-knowing in his 
work at college based on the psychoanalyses theory. The objectives we have been working 
are: to verify the conscience of the existence of the not-knowing in the professor work; 
identify the existence of psyche processes to solve conflicts associated to the not knowing 
experiences and, to find out what type of interpretations are given to flaws or lackings in the 
professor knowledge. It has been presented an empiric research in which we brought the 
interview with the professors as instrument to collect data.  

Key-words: Not knowing, education, psychoanalyses. 

 

Introdução 

 Pensar a relação do professor com o não-saber em épocas de hipermodernidade3 e seu 

impacto na constituição de seu ofício demanda reflexões que iniciamos a partir de nossa tese. 



Voltamos então nosso olhar em direção ao meio social no qual se insere a educação e às 

próprias relações do docente com seus saberes, com suas angústias, com seus desejos e 

defesas diante de espaços da falta ou vazio inerentes a qualquer área de conhecimento.  

 No âmbito social, a crescente demanda quanto à formação e trabalho de professores 

propõe uma adaptação à realidade social, obedecendo à lógica e prática administrativa da 

otimização de custos, de informações e pessoas numa sociedade globalizada de mercado. O 

professor é forçado a adaptar-se a este princípio e ritmo. Assim, diante de uma sociedade 

eminentemente narcisista, o poder e o prestígio do docente acabam por advir do domínio 

crescente do campo científico, tecnológico ou humanístico no qual ele venha a  se 

especializar.  

Diante do mundo que apresenta cobranças crescentes de informação e de mão-de-obra 

cada vez mais especializada, parece ser impossível adotar seu ritmo, imitá-lo, reproduzi-lo em 

nosso universo pessoal. As universidades e faculdades, ao proporem que seus cursos 

acompanhem a evolução do mercado de trabalho, parecem não mais refletir as necessidades 

de formação dos indivíduos ao excluírem a dimensão imaginativa e simbólica, através de suas 

propostas de economia hipermoderna. O professor passa a existir, então, para servir às 

exigências de gozo de uma sociedade  que se alimenta cada vez mais intensamente do que 

possa ser adquirido como garantia de saciedade e paz, mesmo que efêmeras, mas com sabor 

momentâneo de eternidade e segurança. 

 O profissional da educação descola-se de sua subjetividade, por essa mostrar-se 

incompatível à sociedade massificada pelo gozo homogeneizante do conhecimento como 

fonte de consumo, como valor de mercadoria capaz de qualificar e valorizar indivíduos – 

apresenta-se assim a sociedade narcisista (LEPSI, 2010). 

 Pensamos que a necessidade de controle, segurança e poder de uma sociedade 

narcisista configura-se na educação em um saber de vigilância, de exame, um saber 

organizado em torno da norma que controla os indivíduos em sua falta ao longo de sua 

existência – este é o gozo do saber-poder. Este saber, em verdade, marca um esvaziamento do 

sujeito. Além dessa falta, acrescenta-se a exigência de conhecimento a fim de suturar 

temporariamente o vazio. Vive-se então um processo de eterno recobrimento do não-saber 

existencial, refletido no encobrimento de não-saberes diversos. 

A Pesquisa  

 Hoje, na sociedade hipermoderna, flutuante, consumista, descartável, mestre ideal é 

aquele  que não apresenta a si mesmo nem a seus alunos questionamentos,  inquietações ou 



dúvidas – elementos indesejáveis, que acabam por explicitar, refletir de forma ameaçadora  

angústias que assolam os homens em todas as épocas. 

 Em verdade, o lugar do não-saber exige do professor uma nova dinâmica  que não é 

trabalhada em sua formação: aprender a conviver com a ferida da incompletude e da 

limitação. A incorporação dessa experiência da falta, como experiência do real, poderá servir 

para que o docente cresça em maturidade como sujeito do inconsciente, sabendo diferenciar 

conhecimento de saber, homem de deuses. 

 Pode-se perceber a fragilidade do exercício do pretenso saber – aquele que advém do 

ato de ensinar apenas o conhecido, o certo e o absoluto, mas que provoca nos professores, 

muitas vezes,  a alienação da compreensão de que seu trabalho não é somente transmitir o 

passado cristalizado. Ao contrario, a nossa perspectiva de inclusão do não-saber no campo 

educacional é provocar nos professores o desejo de estender o fruto do futuro a seus alunos, 

aquele que se abre como vazio, um não-saber que pode ser explorado, mas não aprisionado.  

Na pesquisa, estamos pois, interessados em compreender as possibilidades de um novo 

movimento de relação do sujeito, no caso o professor, com o não-saber a partir do referencial 

teórico da psicanálise. 

 Parece tanto do senso-comum como do exercício do pensamento científico a 

concepção de que na Educação é oferecido um lugar certo e seguro para nos relacionarmos 

com o conhecimento. Todavia, brechas e furos em nosso saber nos perseguem e não 

alcançamos o todo, mesmo em árduos movimentos de expansão intelectual. Em nossa 

pesquisa, o espaço que se movimenta sempre para além da consciência e do conhecimento, 

denominamos o lugar do não-saber. A partir deste lugar, propomos um estudo sobre a relação 

do professor e o não-saber. Colocamos, então, como problema central: conhecer a relação do 

professor com o não-saber no âmbito da academia a partir de sua realidade psíquica e como 

essa relação pode vir a influenciar o processo de constituição do trabalho docente. 

Será possível, para o professor, reconhecer o não-saber como fonte de formação e 

informação em seu trabalho, numa sociedade configurada pelo gozo do uso do conhecimento?  

A fim de responder essa questão, propomos uma investigação empírica sobre a relação 

do professor com o não-saber tendo por objetivos específicos a investigação de 

acontecimentos significativos para os professores em seu trabalho  que lhes tenham 

provocado angústias e fantasias;  a verificação  se há consciência da existência/espaço do não-

saber no saber docente; a identificação de processos psíquicos utilizados para possível 

resolução de conflitos associados às experiências da relação com o não-saber; a averiguação 

dos tipo de interpretação dada pelo professor a possíveis falhas/faltas em seu conhecimento e,  



a análise de aspectos relacionados ao processo de constituição do trabalho docente a partir da 

relação do professor com o não-saber. 

  Ao trilharmos a história da constituição da razão e do pensamento, observamos a 

tendência que o ser humano desenvolveu em associar conhecimento, ciência e vida a 

estruturas de funcionamento da consciência. A partir da consciência dos opostos o homem 

parece estar sempre em movimento pendular entre a escolha de um e negação do outro. 

Diante dessas alternativas, prefere, o que lhe traz segurança e poder. Afinal, o esforço da 

com/ciência é chegar à correspondência da realidade interna com a realidade externa, à 

coerência decisiva para a saúde dos indivíduos. 

 Em nosso trabalho, um dos aspectos históricos apontados como relevantes na 

compreensão dos mecanismos de constituição do trabalho docente, é a relação existente entre 

educação e poder  como norteadores, até hoje, de uma educação calcada na consciência e na 

razão, como forma de controle sobre o incontrolável, no nosso caso, o não-saber. As questões 

discutidas possivelmente evidenciam o distanciamento existente entre o imaginário social de 

idealização sobre a figura do professor e a necessidade, hoje, de investimentos em outras 

dimensões, por exemplo a ordem afetiva, na profissão docente. Percebemos a existência de 

duas correntes  que alimentam a formação e atuação do professor. A primeira visa à total 

adequação do ser humano à sociedade por meio de seu “adestramento” social e intelectual. 

Esse tipo de educação manifesta-se pelos conhecimentos plenos de certeza, por dogmas 

comportamentais e critérios de avaliação da realidade objetiva. Nesse caso, o professor 

caracteriza-se pela postura autocrática e poderosa de senhor das garantias. O segundo tipo de 

educação reveste-se de proposta reflexiva e mediadora de conhecimentos subjetivos, o aluno é 

apresentado ao universo de não-saberes e o professor, junto com o grupo de estudantes, 

deixam-se levar por questionamentos, dúvidas e pesquisa, ele, o mestre, não é senhor dos 

saberes. Mesmo considerando as duas possibilidades de educação, verificamos que a 

autoridade do professor não se modifica frente às posturas autocrática ou libertadora, pois 

existe algo além da realidade objetiva. Esse algo além consideramos como sendo o imaginário 

social que permeia nossa cultura e nossa subjetividade. O imaginário social que estrutura a 

representação da função docente em nossa sociedade, foi construído a partir de séculos de 

investimento na orientação e aprendizagem dos indivíduos na luta por sua sobrevivência e 

bem-viver, acaba por engendrar na função docente qualidades de poder, controle, “salvação” 

e posse do todo saber. 



 Em face complementar à construção histórica da função do professor, outra questão 

relevante a ser considerada é a formação de professores em tempos hipermodernos. Na 

realidade brasileira, estudos e pesquisas já realizadas sinalizam desencontros entre propostas e 

práticas pedagógicas, engolfadas que estão na hipermodernidade. Por tempos hipermodernos, 

reinteramos o entendimento  da radicalização das características da modernidade, tais como: 

racionalização técnica do mundo, democratização do espaço público, exacerbação da lógica 

individualista, mercantilização desenfreada de seres e saberes, globalização  da economia, de 

informações e de comportamentos e por fim, mas não menos importante, a falta de limites aos 

desejos individuais como realização à existência do sujeito (CHARLES, 2007, p.10,11,50). 

 Pelo viés técnico, a atual formação e trabalho do professor propõe uma adaptação à 

realidade social, obedecendo à lógica da prática administrativa numa sociedade globalizada de 

mercado. O professor é forçado a adaptar-se a este princípio e ritmo. Nessa encruzilhada de 

propostas de trabalho encontramos, em especial, o docente do curso de Pedagogia, entre fé e 

ciência, técnica e emoção, formação e treinamento.  

Na atualidade, os professores têm que lidar não só com alguns saberes, como no 

passado, mas também, com a tecnologia, o enredamento social e a complexidade da 

subjetividade de si mesmo e dos sujeitos com os quais trabalha, dentre os quais os alunos 

prioritariamente. Quando os alunos de todos os grupos sociais, raças e etnias estão na escola, 

esta revela enorme complexidade que não existia no passado e que se acentua pelo fato da 

própria sociedade ter dificuldades na compreensão tanto da real função atribuída à escola, 

quanto na clareza e coerência no que concerne aos objetivos educacionais.  

Outro aspecto complexo que podemos assinalar na formação do professor pedagogo e 

no trabalho docente do nível superior no curso de pedagogia é a dificuldade em se delimitar o 

ato de educar, dificultando assim, a própria delimitação da área de atuação  do mestre. Freud, 

em pelo menos duas de suas obras, no Prefácio que fez ao livro Juventude desorientada de 

Aichhon (1925) e no texto Análise  terminável  e  interminável (1937), afirma a tarefa de 

educar como da ordem do impossível.  

“Minha cota pessoal nessa aplicação da Psicanálise foi muito leve. Em 
primeiro estádio, aceitei o bon mot que estabelece existirem três profissões 
impossíveis – educar, curar, governar [...] Isto, contudo, não significa que 
desprezo o alto valor social do trabalho realizado por aqueles de meus 
amigos que se empenham na educação” (FREUD, 1925, p. 267). 

“Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões 
impossíveis quanto às quais de antemão se pode estar seguro de chegar a 



resultados satisfatórios. As outras duas, conhecidas há muito tempo, são a 
educação e o governo”(FREUD, 1937, p. 265). 

Vasques-Menezes (2005, p.35) em sua tese sobre A contribuição da psicologia clínica 

na compreensão do burnout: um estudo com professores, assinala também que “o educar é 

algo imensurável: tem seu início impreciso em algum momento remoto da nossa existência e 

torna-se contínuo, sem que nunca possa dizer que está concluído.” 

Por sua vez, Nóvoa (1992) ressalta que na formação de professores e em sua própria 

atuação na docência, tende-se, hoje, a valorizar duas competências: a primeira é a 

competência de organização, isto é, o professor não é um mero transmissor de técnicas, nem é 

apenas uma pessoa que trabalha no interior de uma sala de aula. O professor é um organizador 

de aprendizagens e vivências associadas a essas aprendizagens pela via de novos valores 

relacionados a cada área de conhecimento. O segundo nível de competências relaciona-se 

com a compreensão do conhecimento, pois não basta deter a técnica e transmitir a alguém, é 

preciso compreender o que está sendo construído e ser capaz de reorganizar, reelaborar e 

transpor em situação didática em sala de aula, caso seja necessário.  

Outro aspecto a ser mencionado sobre a formação de professores passa pelo 

conhecimento profissional. Há um conhecimento disciplinar que pertence aos cientistas, às 

pessoas da história, das ciências, entre outras, e que os professores devem ter. Há o 

conhecimento pedagógico que pertence, às vezes, aos pedagogos, às pessoas da área da 

educação e que os professores também carecem possuir. Mas, além disso, há o conhecimento 

profissional que não é científico, nem pedagógico, é feito na prática; é um conhecimento 

elaborado na reflexão debruçada sobre a experiência pessoal (NÓVOA, 1992).  

Por último, mas não menos importante, acrescentamos a necessidade do exercício de 

conhecimento subjetivo sobre si mesmo e a tentativa de compreensão do mundo subjetivo do 

outro. Atributos pouco desenvolvidos na formação do professor e, por isso mesmo, um fator 

complicador no ofício docente. É nessa área que vimos atuando. 

Em qualquer uma das áreas citadas: organização das aprendizagens, compreensão do 

conhecimento a ser transmitido, experiência pessoal na vivência da  profissão  e o 

conhecimento subjetivo sobre si e sobre o outro, todos apresentam pontos cegos, ou seja, 

aspectos ainda não acessados pelo profissional, por algum motivo. Partindo pois da premissa 

de que o sujeito docente é, como qualquer outro sujeito, finito e incompleto, será certo a 

necessidade deste profissional estar consciente de áreas que não serão totalmente dominadas 



por seu saber. O aspecto da limitação do ser passa a ser uma exigência a ser trabalhada na 

área educacional, permeada por um imaginário de controle, poder e saber. 

Incongruentemente, observamos o oposto acontecendo em nossa sociedade hipermoderna. 

No cenário atual, percebemos que a Educação Superior no Brasil se democratiza e 

amplia as chances de acesso de muitos ao ensino de 3º grau. O docente do ensino superior 

público encontra espaço para desenvolver práticas e metodologias pedagógicas modernas, 

reflexões inovadoras e avaliações objetivas e científicas. Entretanto, a realidade do ensino 

superior  apresenta uma grande quantidade de faculdades e universidades espalhadas por todo 

o território nacional. Passa a haver, por falta de tempo ou sobrecarga do profissional da 

educação, exclusão de espaço à pesquisa, de reflexões e questionamentos mais profundo sobre 

o fazer pedagógico. 

Se retornarmos à questão da dupla vertente pedagógica: desenvolver e treinar 

competências, adequando indivíduos ao trabalho docente versus refletir, questionar e 

pesquisar o ofício do ser professor, compreendemos que a necessidade atual de 

universalização da formação de professores tem impelido o ensino para bases simplificadas 

do fazer e do saber. Existe a urgência de formação e aculturamento do povo, mas existe 

também o fracasso do exercício de aprofundamento e reflexão sobre os conteúdos a serem 

“vencidos”.  

Diante de ambiguidades, inespecificidade e fluidez do que seja educar e formar, o 

professor vê-se imerso em diferentes demandas na sua atuação como professor proletário, 

mestre pesquisador, orientador espiritual, ou outras muitas facetas diante da sociedade. A 

hipermodernidade faz-se acompanhar de uma espécie de fragilidade e de incertezas ligadas à 

evidente relatividade dos valores e dos gostos, assim como das normas previstas para 

legitimá-las (CHARLES, 2007, p.20), essa estrutura  quase etérea compromete a formação de 

professores. Aglutinam-se fatores histórico-sociais e psicológico-individuais influenciando o 

modelo escolar moderno, enquanto apregoa-se a especialização constante dos professores em 

relação a conteúdo e métodos, vamos além, cobra-se ainda atendimento às demandas 

emocionais e subjetivas dos alunos.  

 Propomos em nossa pesquisa o referencial teórico psicanalítico, pois dele nos 

serviremos para reflexão, abertura e amadurecimento às questões ligadas à educação e aos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A psicanálise tem apresentado 

abrangência suficiente para lidar com elementos complexos do ser humano, dentre outros com 



afetividade, valores, desejos, constituição de identidades, subjetividade, enfim a dimensão 

psíquica do sujeito. 

 Esta teoria propõe limites protetores ao bem-estar dos indivíduos, pois estabelece a 

verdade do sujeito do inconsciente4, o de real ignorância e limites à onipotência pregada pela 

sociedade do gozo na qual vivemos. A psicanálise vem provocar reflexões que tentam trazer o 

docente para níveis mais realizáveis de auto-exigência na profissão e de exigência do saber do 

outro ao trabalhar com questões como projeções, transferências, mecanismos de defesa e toda 

uma série de processos, que se permanecerem desconhecidos ao sujeito podem levar ao 

adoecimento, e, se trabalhados por meio do acesso ao inconsciente, possivelmente  levem-no 

à busca de auto-conhecimento, expressão de criatividade subjetiva e preservação da saúde 

psíquica.  

 Nossa pesquisa sobre  a relação do professor com o não-saber encontra-se situada em 

dois eixos os quais Maria Cristina Kupfer denomina (1) leitura psicanalítica da formação  de 

formadores de professor e (2) relação com o saber: a posição do aluno e do professor em 

relação ao saber, esse eixo conta com 25 teses de doutorado, perfazendo um total de 14% do 

material sobre educação e psicanálise elaborado durante as últimas décadas (LEPSI, 2010). 

 Colocamos então, a partir de nosso interesse em um estudo aprofundado sobre a 

relação do professor e o não-saber  na sociedade e educação atuais, que o homem busca 

incessantemente certezas, respostas e proteção à sensação de incompletude que carrega desde 

os primórdios do despertar de sua consciência (FREUD, 1927, p. 25). Diante pois, da 

experiência de desamparo da humanidade frente às forças da natureza, do destino e da 

animosidade do homem contra seu semelhante, verificamos que algumas profissões passaram 

a carregar mais fortemente em si projeções de imagos parentais. Médicos, advogados, juízes e 

professores transformam-se em figuras impregnadas de poder de cura, de justiça, de saber e 

ciência – verdadeiros pais e mães dos quais a sociedade espera qualidades superiores, aqueles 

com a missão de solucionar os enigmas da vida a partir de nosso patrimônio cultural.  

 Sobre essa realidade, Freud compreendeu que para  cada grupo de profissionais, 

historicamente, foi sendo constituído um ideal de ego a partir de identificações e projeções 

típicas das relações intersubjetivas. Este ideal tem por objetivo uma vigorosa tentativa de 

recuperação de estase do grupo,  em verdade uma tentativa de retorno coletivo ao narcisismo 

primário (1914, p.106 e 108). 

 Acrescemos a esse aspecto histórico-psicológico as demandas da atualidade que se 

encarregam de abrir espaço ao desenvolvimento de outras formas de narcisismo. Na educação 

e nas ciências as demandas de um comportamento científico, com a lógica exacerbada, a 



especialização desmedida nos diversos e ilimitados campos do conhecimento vêm 

provocando no profissional da educação sentimentos de desamparo e solidão frente a sua 

incapacidade de tudo saber.  

 Diante de um eu ideal narcísico convertido em ideal de ego da docência, observamos 

movimentos pendulares na atuação do professor, ora sentindo-se poderoso frente a alunos 

carentes de respostas e submissos aos seus desejos, ora sentindo-se solitário e impotente 

frente a situações em sala de aula para  as quais não encontra respostas. Blanchard-Laville 

(2005) apresenta momentos extremos nos quais esses processos  se evidenciam. Por exemplo, 

em ocasiões, quando um professor vê sua competência didática se dilatar e seus 

conhecimentos atingirem o topo do Olimpo, em outro extremo, momentos em o professor 

sente que se torna progressivamente incompetente e impotente didaticamente. No primeiro 

caso, as projeções idealizantes dos alunos quase fazem o professor elevar-se acima da terra; 

no segundo, a incompetência docente se manifesta de modo crescente e debaixo de projeções 

persecutórias que emanam dos alunos. Essas duas posições extremas podem vir a aflorar, 

dependendo da relação do sujeito com o não-saber, relação essa incrustada em sua vida, 

resultado de precipitados de experiências de identificações que vieram a formar sua realidade 

subjetiva. 

 Em minha experiência docente, pude verificar frentes distintas de trabalho ocorrendo 

em sala de aula na formação do futuro professor: a primeira diz respeito ao desenvolvimento 

do professor-pesquisador, aquele que investirá, em seu trabalho na sala de aula, reflexão e 

questionamentos, o professor aberto ao desconhecido; o segundo momento da mesma 

formação prevalece a transmissão da técnica certeira e de métodos a serem desenvolvidos 

com objetivo de difusão do legado cultural aplicados às crianças com a finalidade de 

promoção de uma imagem ideal de homem conveniente à sociedade.  

 Apontamos esse aspecto duplo a ser administrado pelo docente superior durante o 

curso de pedagogia, pois enquanto existem disciplinas  e professores capazes de abrir espaço 

ao novo,  outras abordagens disciplinares e professores aparecem, muitas vezes, como reforço 

ao ensino tradicional, por meio da repetição de conteúdos e fórmulas de transmissão que não 

se atualizam.  

 Perfis diferenciados parecem reger a docência no curso de pedagogia,  de um lado 

docentes que apresentam um pretenso saber pronto e constituído - a informação, e de outro, 

docentes que apresentam o saber a ser constituído - a reflexão, a dúvida e a pesquisa. 

Enquanto o primeiro grupo sabe que tudo sabe, porquanto o conhecimento é percebido como 

informação capturada a ser repassada, o segundo grupo sabe que nem tudo poderá ser sabido 



pois, a interpretação da realidade influencia e transforma a construção do conhecimento de 

cada época e que “nada é garantido previamente, tudo ocorrendo no aqui-agora” 

(VASQUES-MENEZES, 2005, p. 49).  

 Não negamos a necessidade de diferentes movimentos de saberes, interessa-nos 

apenas refletir sobre o perigo da cristalização das certezas conteudistas e a exclusão de 

espaços do não-saber na educação. 

Percebemos uma troca ou confusão entre conhecimento e saber, aonde o primeiro vem 

como experiência capaz de tamponar a falta do segundo. Competências técnicas se 

desenvolvem como membros artificiais capazes de  suprir o desamparo frente à impotência do 

homem em controlar seu mundo.  

  Por um lado, a  dor  em vivenciar o vazio do não-saber - a busca  incessante do 

conhecimento absoluto;  por outro, a necessidade do docente em tomar consciência de furos, 

lugares de não-saber que necessita aprender a conviver, incorporar como experiência do Real. 

Professor carente de reflexão e de capacidade em tirar partido da brechas do absoluto, em sua 

atuação como mestre. Na atualidade hipermoderna, provocadora de fantasias de conquista e 

consumo, faz-se prevalecer a função comercial, utilitária e institucional do ensino e da 

formação do educador em seu valor maior: a constituição do sujeito. O valor da subjetividade 

desvanece ante a objetividade científica e respostas que a academia parece produzir. O saber e 

o não-saber encontram simbiotizados, dissolvidos um no outro, incapazes de serem 

totalmente diferenciados e discriminados, causando furor nas consciências acadêmicas mais 

vaidosas. 

 O novo paradigma que a psicanálise apresenta enfatiza o diferente, o desconhecido, o 

inelutável em nosso ser, mesmo assim, apesar do discurso psicanalítico vir desmanchar o 

princípio de que as instituições educacionais não devem traduzir seu trabalho por meio da 

relação entre estereótipos idealizados de alunos e professores, percebemos que a sociedade 

vem fortalecendo a hegemonia do trabalho pedagógico contra o tipo de atividade que 

contemple a diversidade.  

A percepção da diversidade vivida nas possibilidades de sujeitos aprendentes, nas 

formas de transmissão de conteúdos, nas relações interpessoais e relações com o 

conhecimento parece ameaçar a qualidade e estabilidade do processo educacional. Pede-se 

então a todos que se unam às regras e ao controle a fim de que haja sucesso e poder. A moda 

globalizada de diplomas e títulos, de currículos e programas inscrevem sobre professores a 

marcha da igualdade como modelo de perfeita formação de cidadãos. 



 A necessidade de controle, segurança e poder de uma sociedade narcisista configura-

se na educação em um saber de vigilância, de exame, organizado em torno da norma que 

controla os indivíduos em sua falta ao longo de sua existência – este é o gozo do saber-poder. 

Este saber, em verdade marca um esvaziamento do sujeito. A partir de mais esta falta, 

acrescenta-se a exigência de conhecimentos a fim de suturar temporariamente o vazio. Vive-

se então um processo de eterno recobrimento do não-saber existencial, refletido em não-

saberes diversos vivenciados em sala de aula. 

 A homogeneização e a hegemonia das atividades docentes passam a ser uma tentativa 

de encobrimento do real pelo conhecimento científico. Há o eterno  imperativo narcísico: é 

preciso saber, ser tudo a fim de aplacar a demanda de um eu ideal que exige ser satisfeito.  

 Pensamos que na sociedade hipermoderna, flutuante, consumista, descartável, o 

professor vive momentos de desamparo e solidão em termo de formação/constituição de 

sujeitos. O que lhe é exigido é o poder da resposta, o poder da certeza, vende o que todos 

desejam: o conhecimento. Mestre capaz é aquele que não dói, que não apresenta a si mesmo 

nem a seus alunos questionamentos,  inquietações ou dúvidas – pois esses elementos acabam 

por explicitar, refletir de forma ameaçadora  angústias que assolam a humanidade em todas as 

épocas. 

 O lugar do não-saber exige do professor um novo aprendizado que não é oferecido 

nos cursos de formação: aprender a conviver com a percepção da incompletude e da limitação 

inerentes à vida. A incorporação dessa experiência de falta, como experiência do real, poderá 

servir para que o mestre ferido cresça em maturidade como sujeito do inconsciente, sabendo 

diferenciar conhecimento de saber, homem de deuses.  

 A psicanálise assinala o perigo do pretenso saber - aquele que advém do ensinar  

somente o conhecido, o ensinar que provoca nos professores o esquecimento de que seu 

trabalho não é passar o cristalizado em saber, mas transmitir o fruto do futuro que se abre 

como vazio, um não-saber que somente pode ser explorado, mas não aprisionado. A este não-

saber sabido ainda é negado espaço na formação dos futuros professores, pois a instituição 

educacional está fundada sobre um princípio específico: o de transmissão de legado cultural  e 

esta cultura não suporta incertezas.  

 Neste sentido, apontamos a questão que ocupa a centralidade em nossa pesquisa: será 

possível, ao professor, reconhecer o não-saber como fonte de formação e informação em seu 

trabalho, numa sociedade configurada pelo gozo do uso do conhecimento? 

 Em nossa tese, trabalhamos com o método clínico-qualitativo e a psicanálise.  



 Ao apresentarmos a proposta de uma pesquisa clínico-qualitativa, comunicamos a 

definição desta como estudo e construção de determinado método qualitativo particularizado 

em setings de atendimento e cuidados dirigidos ao ser humano, abarcando “a discussão sobre 

um conjunto de técnicas e procedimentos adequados para descrever e compreender as 

relações de sentidos e significados dos fenômenos humanos referidos neste campo” 

(TURATO, 2000, p. 96). Destarte, o método clínico lança mão de conhecimentos 

psicanalíticos tanto para a pesquisa de campo (valorização dos fenômenos transferenciais), 

como para a discussão dos resultados (valorização  dos mecanismos inconscientes de 

adaptação). 

 O método é concebido como um meio científico de conhecer e interpretar as 

significações – de natureza psicológica e psicossocial, que os indivíduos dão aos fenômenos 

que lhes ocorrem. Para Turato (2008) este método se desenvolve sob o paradigma 

fenomenológico, dentro da área das ciências do homem, com valorização das angústias e 

ansiedades existenciais das pessoas ou determinado grupo de profissionais envolvidos no 

estudo, pautando-se num quadro interdisciplinar de referenciais teóricos com destaque às 

concepções psicanalíticas. 

 Ao contextualizarmos nosso trabalho, apontamos que, no Brasil, grande parte dos 

cursos de Pedagogia tem como objetivo central a formação de profissionais capazes de 

exercer a docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 

disciplinas pedagógicas para a formação de professores, assim como para a participação no 

planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de sistemas educativos 

escolares, bem como organização e desenvolvimento de programas não-escolares.  

 A formação em Pedagogia inicia-se no curso de graduação, na articulação  entre  

conhecimentos do campo educacional com práticas profissionais e de pesquisa, estas sempre 

planejadas e supervisionadas com a colaboração dos estudantes. Tais práticas compreendem 

tanto o exercício da docência como o de diferentes funções do trabalho pedagógico em 

escolas, o planejamento, a coordenação, a avaliação de práticas educativas em espaços não-

escolares, a realização de pesquisas que apóiem essas práticas (BRASIL, MEC, Parecer 

CNE/CP nº 5/2005 reexaminado pelo Parecer nº 3/2006). 

Apontamos, então, a realização de nossa pesquisa na faculdade de educação da 

Universidade de Brasília. O curso prevê a formação acadêmica dos estudantes do curso de 

Pedagogia abarcando a relação entre ensino, pesquisa e extensão, com a construção teórico-

prática dos conhecimentos no campo educativo conhecimentos sociológicos, políticos, 

antropológicos, ecológicos, psicológicos, filosóficos, artísticos, cultural e histórico.  



O curso de pedagogia é priorizado por acreditarmos que os docentes que ali ensinam 

estão interferindo na educação das crianças, indiretamente, pois se comprometem com a 

formação de futuros professores que atuarão em escolas do Ensino Básico.  

 Com o objetivo de serem estudadas as relações do professor com o não-saber no 

trabalho pedagógico do ensino superior,temos utilizado como instrumento de investigação a 

entrevista semidirigida de questões abertas a fim de trabalharmos com o grupo de professores. 

Esse tipo de entrevista é construída a partir de questões abertas, sem delimitação de respostas, 

marcada por uma relação proposta apenas de tópicos com o objetivo de abrir espaços a 

expressão imaginativa e livre dos sujeitos. 

A escolha pela entrevista semidirigida como instrumento para esta pesquisa de cunho 

clínico-qualitativo tem proporcionado maior liberdade e espaço criativo na forma de 

exploração do tema e auxilia a qualidade e fluência de expressão dos sujeitos. Os integrantes 

da relação, entrevistadora e entrevistados possuem momentos próprios, havendo a 

possibilidade de alternância no comando da direção, em acordo subliminar, com permissão da 

alteração da ordem dos assuntos e inclusão espontânea de outros não previstos, representando 

ganho para reunir dados segundo os objetivos propostos (TURATO, 2008, p.313, 318). 

 As questões que vem sendo desenvolvidas em nossa pesquisa gravitam em três eixos: 

1. O trabalho em sala de aula, por meio da percepção do trabalho docente e da existência da 

dimensão do não-saber;  2. Formas de administrar  a relação com o não-saber ; 3. Mecanismos 

psíquicos acionados para a manutenção da atividade docente e  administração da relação com 

a dimensão do não-saber; influência desta forma de relação na construção do trabalho 

pedagógico. 

 As questões do não-saber docente estão presentes no ambiente universitário, 

delineando crenças, comportamentos e a dinâmica da constituição docente. Ao  permitirmos o 

perscrutar desse cômodo fechado às vaidades intelectuais, abrimos novas possibilidades de 

relação com o conhecimento e o saber, novas possibilidades em sua transmissão, novas 

formas de lidarmos com a formação de futuros professores. 

Lacan refere-se à posição do analista como sendo a da douta ignorância (1998), 

aquela que indica um saber mais elevado, a de conhecer a existência do não-saber. Assim 

também, os professores – profissionais do saber/conhecimento, mercadores de sonhos e 

desilusões podem aprender a incluir em suas aulas o vazio do não-saber e encorajar seus 

alunos a adentrarem o campo das possibilidades do desconhecido. Os docentes poderão 

perceber a importância do espaço do não-saber como fomentador de movimentos e tempos 



únicos no brotar e florir de um ser humano integral – aquele capaz de utilizar o 

questionamento, as duvidas, a pesquisa em seu processo educacional. 
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