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RESUMO

Esta escrita é um recorte da pesquisa a qual desenvolvo na ambiência do Mestrado em Educação e
Contemporaneidade e trata de uma investigação sobre a relação que a criança-sujeito constitui com o
saber no espaço escolar partindo da escuta de um dos dilemas da escola: o não investimento da
criança-sujeito no tocante ao saber escolar na contemporaneidade. Nesse estudo me aproprio da Teoria
Psicanalítica no desejo de fazer uma articulação entre a criança-sujeito e os operadores que engendram o
saber na escola. O aporte teórico para o embasamento deste estudo foi balizado nos trabalhos de
Freud(1996), Lacan (1949, 1998), Vorcaro (2004), Voltolini (2011) Kupfer (2007), Ornellas (2005) e
Charlot (2005). A rota metodológica utilizada será a pesquisa qualitativa com viés de estudo de caso por
se tratar de um tema denso envolvendo dois campos do saber: a Psicanálise e a Educação.

Palavras-Chaves: criança-sujeito; saber; desejo

ABSTRACT

This writing is part of a research which develop in the ambience of the Master of Education and
Contemporary and deals with an investigation into the relationship that the child-subject is to learn in the
school leaving the listener one of the dilemmas of school: Failure investment of the child-subject in
relation to school knowledge in contemporary society. In this study I appropriate the Psychoanalytic
Theory in the desire to make a connection between the child-subject and operators who generate
knowledge in school. The theoretical basis for this study was marked out the work of Freud (1996) Lacan
(1949, 1998) Vorcaro (2004), Voltolini (2011) Kupfer (2007) Ornellas (2005) and Charlot (2005). The
route methodology used is qualitative research bias case study because it is a theme dense involving both
fields.
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Trilhando o caminho da escola...

A criança desde o seu nascimento se enlaça na busca do conhecimento de seu corpo e do meio onde vive
para descobrir o mundo e a si mesma. Está impregnada pelas necessidades fisiológicas de modo que
progressivamente irá se deparar com a curiosidade, com o prazer pela descoberta e a aquisição de
saberes num movimento próprio da vida. Tão logo nesse percurso lhe é oferecido mais saberes acerca do
mundo, a partir de sua entrada no universo escolar. Dessa forma, Cordié (1996, p. 25)) pontua que “.. é
frequentemente nesse momento que a mecânica emperra, há uma parada, uma recusa inconsciente de
aprender, de entrar em um novo sistema de aquisição de conhecimentos”.

A escola tem como uma das funções criar um espaço cultural crítico, pautado no laicismo, na neutralidade
no sentido de não estar a serviço de grupos sociais, políticos e partidários e no pluralismo respeitando a
singularidade as diferenças num movimento em busca da inclusão e do diálogo social, afirma Sacristán
(1996). No entanto, segundo este autor, esses valores estão fragilizados na contemporaneidade, como
num processo de erosão. Também tem como função social transmitir o saber científico, o conhecimento
levando em conta os diversos saberes que a criança traz consigo mediante suas experiências fora da
escola, construindo, assim, novos saberes. Porém, vários autores vêm criticando que essa instituição, nos
últimos tempos, perdeu essa referência no tocante ao que deve ser feito no cotidiano escolar em se
tratando do conhecimento.

As questões envolvendo o não aprender escolar por parte da criança nas séries iniciais também tem sido
discutidas no meio acadêmico de forma crescente na contemporaneidade. Essas discussões fomentam a
pesquisa na área como via de uma reflexão, um (re)pensar o saber-fazer de seus atores, havendo
necessidade de uma (des)construção de concepções e práticas incorporadas ao longo da história.

Com isso, é indispensável que os membros da comunidade escolar se escutem e sejam escutados, pois ela
é também provedora de seus próprios sintomas dentre eles o não aprender de seus alunos. Kupfer (2007)
citando Patto (1990) diz:

...o fracasso escolar se produz no interior das relações cotidianas do universo
escolar. A esmagadora maioria de crianças não é fracassada escolar porque tem
problemas de dislexia, dislalia ou mesmo porque sofre de carência cultural. Elas
se tornam fracassadas escolares a partir do modo como a escola aborda, ataca,
nega e desqualifica o degrau, a diferença social, o desencontro de linguagens
entre as crianças de extração pobre, de um lado, e a escola comprometida com
outras extrações sociais, de outro (p. 86).

A escola se configura como espaço instituído para a criança transitar durante certo tempo de sua vida.
Kupfer(2007) vai dizer que a criança na contemporaneidade é escolar. Os pais reconhecem o lugar social
que este espaço possui e, cada vez mais, o legitima inserindo os filhos o quanto antes neste universo.
Também a sociedade e as políticas públicas fazem esse reconhecimento e apregoam que toda criança deve
estar na escola como garantia de um direito constituído.

Dessa forma, existe uma demanda dos pais para que seus filhos tenham “sucesso” na vida escolar
prevendo um “bom futuro” para eles. O professor também na sua prática e em seu discurso busca uma
criança idealizada nos moldes da perfeição, da disciplina, da obediência e que aprende tudo. Ou seja, a
criança se vê num emaranhado de cobranças, de olhares que lhe colocam numa posição de atender
sempre ao outro.

Frente a esse contexto, no exercício da psicopedagogia em uma rede municipal de ensino recebo
constantemente uma demanda, por parte da escola, de crianças que segundo o professor não estudam,
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não se interessam, não investem no saber que a escola transmite, percebendo-se nesse discurso uma
angústia dele e demais atores em lidar com essa questão, configurando assim, um dilema instalado no
cotidiano escolar. Questões sociais, políticas, econômicas, afetivas e pedagógicas atravessam esse dilema
no momento atual. Várias áreas do conhecimento científico tem pensado sobre esse dilema e trazem
algumas elucidações para um (re)pensar a criança na escola, sua inserção e envolvimento com os pares e
as atividades propostas. Porém, percebe-se que essas categorias científicas não estão dando conta em
explicar e trazer à tona algumas possibilidades de mudanças na escola onde a criança possa encontrar
manejos de um saber referente e (res)significado.

O tema relação com o saber vem sendo discutido e difundido nos últimos anos pela comunidade
acadêmica na área da pesquisa em educação de forma expressiva com vistas a fomentar um debate sobre
as questões relativas à escola (Rochex,2006). Ainda segundo Charlot(1996) a questão da relação com o
saber não é nova advindo da filosofia clássica desde Sócrates a Hegel e vem sendo abordada desde os
anos 60 no campo da Psicanálise – sendo Jacques Lacan considerado um dos pesquisadores na origem
dessa temática - e da Sociologia, de modo que nas décadas de 80 e 90 às pesquisas empíricas também
cumpriram esse exercício intelectual.

Para compreender a relação com o saber é preciso demarcar o desejo que é traduzido como falta, como
“desejo de” que visa ao gozo e não a um objeto determinado. Dessa forma, J. Beillerot (1992) afirma que
toda investigação sobre relação com o saber trará em seu bojo um aporte psicanalítico para pontuar o
sentido, pois só há “sentido do desejo”.

Autores como Kupfer (2007), Lajonquière (1999), Ornellas (2005) Cordié(1996) que investigam a infância,
a criança e sua história e sua constituição como sujeito do desejo, seu atravessamento no mundo da
aprendizagem escolar partindo da Psicanálise, sob a ótica de Freud e Lacan, sinalizam a importância na
contemporaneidade de um novo olhar sobre esse sujeito, de uma escuta do saber escolar, as novas
formas de enfrentar e lidar com a realidade do campo educacional.

Assim posto, a escola faz um apelo, havendo nesse contexto possibilidades de articulações com outros
saberes como forma de escutar essa voz que se faz ecoar dentro e fora dos muros dela.

Nesse embate a Psicanálise como campo teórico e prático tem oferecido contribuições fundantes para
educação, como abordam os autores acima citados, pontuando que essa concepção possibilita um olhar
diferenciado sobre o sujeito que está na escola e que é apresentado como aluno-sintoma pelo fato de não
investir no saber. Ela também escuta o sujeito do desejo amalgamado no laço social presentificado na
educação. Dessa forma, há viabilidade de um diálogo, de uma interface entre esses dois saberes
possibilitando uma fala e uma escuta entre aqueles que circulam a escola e os que estão pelas suas
bordas.

Articular essa discussão no espaço acadêmico da universidade com o atravessamento pela Psicanálise
constitui-se também uma possibilidade de elucidação e construção de uma leitura acerca do não aprender
escolar da criança indo além do discurso pedagógico e de outros campos do conhecimento que não
conseguiram explicar os sintomas desencadeados na e pela escola.

Ao reconhecer a educação como um discurso social, a psicanálise se põe a
dialogar com elas nas escolas, na mídia, na universidade. E ao falar dentro do
campo social, deu-se com a psicanálise o que se dá quando um sujeito em
análise se põe a falar: transforma-se pelo efeito de retroação de suas palavras. Ir
ao mundo mudou também a psicanálise, que deixou de ser uma prática do divã,
e hoje ganhou as instituições, os hospitais – e as escolas (KUPFER, 2007 p. 118).

Dessa forma, a escola é, então, o lugar para que essa criança se forme e dê suas contribuições no sentido
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de atender a demanda do Outro, representante da cultura. Ela também é um espaço permeado de atos
como o ato de pensar, criar, tomar decisões. É um lugar onde o amor se enlaça com o ódio, o prazer com
o desprazer, alegria e a tristeza, os ditos e os não-ditos, o saber e o não-sabido, a (des)construção, a
pulsão de vida e a pulsão de morte, ambivalências de afetos que fazem parte do cotidiano do sujeito com
suas dinâmicas e funcionamentos. É o espaço onde ele vivencia momentos de contradição, de (re)fazer
laços com o novo, com o devir e ainda com que está oculto e velado. A escola não é um lugar da
igualdade, homogeneidade, mas um lugar de singularidades e que cada professor deveria pesquisar esse
fenômeno tendo como meta um olhar epistêmico e afetivo do aluno.

É a escola um espaço no qual a construção das relações afetivas acontecem, e ao
mesmo tempo, é onde acontece a fala e a escuta. Uma fala se bem elaborada,
pode ser escutada, trocada e analisada na prosa da sala de aula, na prosa da
relação. É nesse lugar que se encontram os dois sujeitos: o professor e o aluno.
Ambos os sujeitos são portadores de uma fala, de uma escuta e das palavras que
os sustentam (ORNELLAS, 2005, p.65).

Contudo, é neste cenário que a escola desconhece a posição subjetiva inconsciente da criança em relação
ao saber, sua condição de sujeito singular, dividido e faltante sendo isto uma das maiores violência
cometidas pela escola como afirma Almeida (1996, p.91).

Nomeando a criança-sujeito...

A criança ao nascer é imersa no mundo da linguagem para daí se constituir sujeito do seu desejo. Lacan
vai dizer que no endereçamento da mãe ao bebê haverá uma fusão na qual um tenta atender ao desejo do
outro. É atendendo parte das necessidades do bebê que a mãe faz advir a demanda e o desejo. Essa
relação com o outro é que dará sustentação para que o sujeito inicie sua inserção nas relações e nas
trocas afetivas, produtivas e sociais.

Todo ser humano, o Outro é o tesouro dos significantes e, como tal, é prévio ao
sujeito, é anterior ao nascimento. Antes de vir ao mundo já lhe dão um nome,
um sexo, um time de futebol, uma profissão; ele já nasce em uma determinada
classe social com seus valores e preconceitos e num país com sua cultura e sua
língua – tudo isto constituirá o Outro para ele. Para a criança esse lugar do Outro
é inicialmente ocupado pela mãe (Quinet, 2012 pg. 28).

Ou seja, esse Outro não é o semelhante, aquele que faz par, mas um lugar onde o sujeito se determina na
relação com o outro (minúsculo). O sujeito da psicanálise não é o sujeito cartesiano, o indivíduo, mas o
sujeito preso à linguagem, nomeado por Lacan como uma constituição da palavra: parlêtre que advém dos
verbos parler “falar” e être, “ser”, ou seja, é um ser da fala, do dizer. Ele não é um sujeito que tem idade,
mas tempos. Dessa forma, a criança na psicanálise é considerada um sujeito da estrutura, formulação
pensada por Lacan no final do seu ensino (Flesler, 2012). Para se constituir e se estruturar enoda-se com
o imaginário na relação com o outro que lhe nomeia e insere na linguagem através da palavra com o
simbólico e se sustenta no real afirmando que não se pode dizer tudo, que algo escapa e é impossível de
ser representado como afirma Lacan(1975). Ou seja, a estrutura marcada pela tripartição do Real sendo
“o que é estritamente impensável” (Lacan, 1974 p. 03), do Simbólico como palavra que nomeia e do
Imaginário como o especular, o espelho e a fantasia. Essa trilogia enodada faz Um, ou seja, ela revela o
sujeito na sua dimensão de ser falante(simbólico) pelo não-sentido (Real) e o sentido (Imaginário) é o
sujeito.

O real não se pode simbolizar, porque escapa,ex-siste e faz furo no sentido. O
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simbólico é o registro da fala, é o que pode ser nomeado, mesmo que não se
possa dizer tudo. Enquanto isso, o imaginário é especular, é fantasmático, tem a
ver com a imagem (ORNELLAS, 2008, p. 82).

O Imaginário é o registro psíquico que corresponde ao ego do sujeito investido libidinalmente pelo
narcisismo como denominou Freud. Em seu texto de 1914 “Introdução ao narcisismo” pontua que o eu
deve ser construído, pois não há uma unidade compatível ao eu. Já Lacan na esteira de Freud aborda a
constituição da função do eu em seu texto sobre o estádio do espelho. Este estádio refere-se ao período
entre seis e dezoito meses da idade do bebê momento em que ele mostra interesse pela sua imagem no
espelho.

Segundo Dor (1989) a criança no momento de sua constituição passa por uma experiência do espelho
organizada em três tempos fundamentais. No primeiro tempo, a criança vê seu corpo aos pedaços,
desintegrado, ou seja ela se confunde com si mesma e com o outro pois, é no outro que inicialmente ela
se vivencia e se orienta. No segundo tempo, ela descobre que o outro no espelho é uma imagem e não um
outro real constituindo um momento de identificação que no terceiro tempo se realiza quando a criança se
certifica que o reflexo do espelho é puramente a sua própria imagem, ela integra o eu, não se vendo mais
esfacelada, mas, integrada, nesse instante o desejo se presentifica e entrando no mundo simbólico, da
linguagem dá nome a esse desejo.

A tópica do imaginário se configura na relação primordial com o outro, o semelhante que estrutura o
sujeito numa relação de identificação. Jerusalinsky (2011, p. 45) vai dizer que a identificação “é a ordem
do espelho, do especular e que Lacan é o primeiro a assinalar que o eu se estrutura no desejo do outro”.
Na educação podemos articular o imaginário – que não se trata aqui da imaginação – à relação especular
do professor-aluno onde a criança passa por um processo de identificação marcando os laços
transferenciais. Assim, para Almeida(2009, p. 90), “a relação inter-subjetiva professor-aluno pode
(re)produzir, segundo as leis do funcionamento do inconsciente, uma relação transferencial imaginária,
especular”.

Em parte do seu ensino, Lacan dá primazia ao simbólico presentificando a linguagem na constituição do
sujeito do desejo, dizendo que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. A palavra nomeia e
inscreve o sujeito diante do Outro, lugar da linguagem onde ele é constituído antes mesmo do seu
nascimento numa cadeia de significantes na qual está sempre se deslizando. A escola, a família faz essa
nomeação da palavra o que nos permite pensar o simbólico no campo da fala, da palavra, pois este lida
com “o objeto do conhecimento enquanto conhecimento do Outro, inserido na linguagem e na cultura”
como afirma Almeida (2009, p. 86).

Em se tratando do real, este é nomeado como o que não se pode dizer, estando fora de qualquer
simbolização, se inscreve na estrutura como um furo. É o nada que sofre o recalque original havendo uma
inscrição de um significante originando o sintoma no sujeito como afirma Jorge (2009). No entorno
escolar, o aluno vivencia o ato de aprender de forma não-todo, incompleta, não aprende tudo, não
consegue verbalizar por inteiro e muitas vezes se depara com a angústia de não aprender o saber que a
escola transmite, Ainda segundo Almeida(2009, p. 91) “se é verdade que o professor se confronta, de
fato, na prática pedagógica, com o real da educação, no sentido da impossibilidade de qualquer garantia
de uma “boa educação”, o aluno se confronta com o real do desejo de saber sempre insatisfeito”, dessa
forma, é nesse momento que o real faz furo e se figura como um nó.

Pensando em traduzir os três registros: Simbólico, Imaginário e Real - Lacan em 1972 inventa um modelo
na forma de estrutura com fundamentos na topologia para demarcar a essência do Real: o nó borromeano
como um anel que caiu em seus dedos , pois partindo do entrelaçamento de três rodelas de barbante é
que o nó se faz configurando-se num anel.
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O nó borromeano estabelece a estrutura daquilo que Freud definiu como
realidade psíquica, realidade determinada pela constrição que suspende uma
condição desejante singular e indestrutível, demarcada por uma constelação de
traços que estruturam a relação ao inconsciente. Diferentemente do que as
coordenadas cartesianas propõem, a topologia do nó borromeu mostra outra
maneira de operar com o espaço habitado pelo sujeito, implicando uma
geometria tridimensional, cujos pontos se determinam pela cunhagem de três
círculos vazados, enganchados e inseparáveis, destacando a combinatória das
relações que presidem a realidade psíquica. (VORCARO, 2004:67).

Ou seja, para o sujeito se estruturar na sua singularidade e se sustentar diante do seu desejo o
enodamento dos registros se dará de forma que se cortar qualquer uma das partes o nó se desfaz, por
isso, as três dimensões são inseparáveis, porém com sentidos diferentes. É chamado borromeano, devido
aos brasões de uma ilustre família de Milão: os borromeus. As suas armas eram compostas de três anéis
com formato de trevo, remetendo a uma tríplice aliança. “Se um dos anéis se retirasse, os outros dois
ficariam soltos, e cada um remetia ao poder de um dos três ramos da família” afirma Roudinesco
(1998:541). A função do nó é de evocar a ideia de exterioridade, meio, interioridade e profundidade em
relação ao sujeito.

Lacan constrói o nó borromeano para dar conta da prática analítica, inclusive, uma difícil construção. No
Seminário R.S.I. (1975) ele pontua essa dificuldade em apreender o nó “não estou absolutamente
satisfeito - abordo isso com tanta dificuldade que lhes causaria dó – com tudo que concerne ao pensar o
nó borromeano. Porque já disse, não é fácil imaginá-lo” (p. 56). Podemos pensar na sua relação com este
saber por ele construído e advindo da matemática com a topologia.

Ou seja, uma relação marcada pela descoberta, ineditismo, pelo sentido e pelo desejo. Desejo este que se
figura no centro do nó, como diz Lacan (1975) situando o lugar do objeto pequeno a . No coração do nó há
o desejo que nos coloca na condição de sujeito faltante e que por isso suporta o Real.

Evocar esse enodamento no campo da Psicanálise e Educação para pensar a criança enquanto sujeito do
desejo que faz um liame social na escola com a educação é um desafio, pois Lacan não pensou o nó para
falar dos processos educativos, da aprendizagem escolar, mas daquilo que é impossível de se dizer.
Porém, a educação como bem Freud elencou está nesse mesmo campo do indízivel, da impossibilidade e
por isso, nos últimos tempos algumas vozes ecoam no sentido de que a Educação e a Psicanálise
dialoguem e esta última possa dizer, mesmo que através de um semi-dizer o que é esse impossível.

É fundante ainda pontuar que pensar a contemporaneidade neste escrito implica uma reflexão acerca do
sentido que é dado ao saber no movimento próprio desse momento em que o novo se coloca a todo
instante nas relações que o sujeito tem com o outro, consigo mesmo e com o mundo. A
contemporaneidade é caracterizada pelo devir, pela abertura de possibilidades, permitindo o sujeito estar
no mundo e se relacionar com ele de forma diferente. Ou seja, ela não remete a uma linha do tempo
cronológico, como início de uma nova etapa, mas a um processo em ebulição no qual o sujeito emerge
diante da sua subjetividade frente aos diversos contextos no qual ele vive.

Dessa forma, a contemporaneidade traz em seu bojo a subjetividade que remete à singularidade do
sujeito, ao modo como ele se vê no mundo frente ao outro, ou seja, ao meio em que vive juntamente com
seus pares na ambivalência do sentir, do agir e de estar com esse outro.

Pensar a relação que a criança-sujeito tem com o saber escolar é demarcar que a escola contemporânea
tem como desafio lidar com essa subjetividade impressa nos sujeitos que neste espaço se encontram,
dentre eles, a criança. A realidade escolar é complexa, mas se faz necessário vislumbrar uma perspectiva
mesmo no campo da (im)possibilidade de se fazer um outro caminho para educação no momento atual.
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Ainda (in)concluindo, demarco as contribuições que a psicanálise pode oferecer no âmbito da universidade,
da escola e, mais ainda ao professor que poderá ressignificar o seu saber fazer na sala de aula tendo um
olhar e uma escuta sobre o seu aluno como um sujeito do desejo e não somente uma criança fracassada
pelos ditames de um sistema que exclui, segrega e aliena. Assim como desejo que esse estudo possa
corroborar para o debate em curso sobre a relevância da escola olhar essa criança-sujeito estruturada na
amarração dos registros do Real, Simbólico e Imaginário no sentido de proporcionar uma construção
teórico-prática, uma postura ética do professor frente ao contexto e ao ato educativo dos quais ele
vivencia cotidianamente na contemporaneidade. Ou seja, além de contribuir nas questões relacionadas ao
professor-aluno, a psicanálise também possibilita uma compreensão dos aspectos da subjetividade na
instituição escolar pontuando que as (im)possibilidades vivenciadas pelos sujeitos estão no dito e no
não-dito, no prazer e no desprazer, estão no campo do desejo.
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