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RESUMO:  
O estudo em andamento analisa a escuta da fala do professor sobre o ato educativo do 
educando em sala de aula, buscando perceber como elementos da fala sobre o seu saber-fazer 
se entrelaça no nó-borromeu do Real, do Simbólico e do Imaginário de Lacan. O estudo ainda 
analisa as implicações da teoria da psicanálise na formação do professor, que contribua no 
reconhecimento do desejo de aprender dos seus alunos. A metodologia é de enfoque 
qualitativo de abordagem etnográfica da pesquisa, por compreender a dinâmica do fenômeno 
educativo, segundo Coulon (1995) e Bogdan (1994). Deste modo, escutar a fala do professor 
sobre o seu saber-fazer é entender que a escuta pedagógica é fenômeno educativo e que 
deverá ser reconhecido na singularidade subjetiva de cada educando na educação 
contemporânea.  
Palavras Chaves:  Professor - Fala- Escuta- Saber-fazer 
 
 
RESUMEN:  

El estudio en curso examina escuchar al maestro hablar sobre el acto de educar al estudiante 
en el aula, tratando de entender cómo los elementos de hablar de sus habilidades se entrelaza 
en el nudo borromeo, lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario en Lacan. El estudio también 
examina las implicaciones de la teoría psicoanalítica en la formación docente, lo que ayuda a 
reconocer el deseo de aprender de sus estudiantes. La metodología es el enfoque cualitativo de 
enfoque de la investigación etnográfica para la comprensión de la dinámica del fenómeno 
educativo, según Coulon (1995) y Bogdan (1994). Por lo tanto, escuchar al maestro hablar de 
sus habilidades es entender que escuchar es pedagógico y educativo fenómeno que debe ser 
reconocido en la unicidad subjetiva de cada alumno en la educación contemporánea. 
Palabras claves: Profesor - Habla- Escucha- Know-how 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por tanto amor/ Por tanta emoção/ A vida me fez assim./ Doce ou atroz/ Manso ou 

feroz/ Eu, caçador de mim./ Preso a canções/ Entregue a prisões, que nunca 

tiveram fim/ Vou me encontrar longe do meu lugar/ Eu, caçador de mim./”.  

“Eu, caçador de mim” interpretada por Milton Nascimento 

 

O presente trabalho analisa a escuta da fala do professor sobre o ato educativo do educando 

em sala de aula, buscando perceber como elementos da fala sobre o seu saber-fazer se 

entrelaça no nó-borromeu do Real, do Simbólico e do Imaginário de Lacan. 

Esta temática surgiu a partir dos estudos realizados na disciplina Educação Psicanálise e 

Subjetividade do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade – 

PPGEDUC/UNEB, a fim de compreender como se estrutura o sujeito da falta, que é o sujeito 

da educação na contemporaneidade e como pesquisador pelo Grupo de Estudos em 

Psicanálise Educação e Representação Social (Gepe-rs), em que dialogo com os construtos da 

psicanálise com a educação. 

Deste modo, o corpo deste artigo se orientará da seguinte forma: 

No primeiro momento, analiso o paradigma constituído do sujeito da razão na educação 

moderna; cujo princípio é o da lógica do verdadeiro e do falso e o sintoma percebido na 

lacuna da escuta na fala do professor, que ecoa na educação na contemporaneidade. 

No segundo momento, analiso como se constitui a escuta da fala do professor em sala de aula, 

baseado no argumento do nó Borromeo do Real, do Simbólico e do Imaginário de Lacan e 

como esta fala se repercute no ato de aprender do aluno. 

Nas (in)conclusões do artigo, discuto o registro de observação da escuta das falas dos 

professores referentes à sua prática educativa em sala de aula, em que a fala evidencia 

aproximações ou distanciamentos no ato de aprender do aluno.  
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2. EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE “FALE-ME, DEIXE-ME LHE 

ESCUTAR” 

A Educação ainda ancora suas expectativas em relação ao sujeito da razão, cujo princípio é o 

da lógica do verdadeiro e do falso, de um saber absoluto que se encarna num discurso de 

conhecimento cumulativo como instrumento de poder, cógito cartesiano: “Penso, logo sou”. 

Antes de Freud, o sujeito se identificava com o consciente e, a partir de Freud, temos de nos 

perguntar por esse sujeito inconsciente e por sua articulação com o sujeito consciente. 

É necessário escutar, no interior da sala de aula, a fala do professor na prática educativa, de 

que maneira medeia situações desprazerosas, sejam de indisciplina ou de condições de 

trabalho e, ao mesmo tempo, esse sujeito que acolha o desejo de aprender, numa classe regida 

por vários estágios de aprendizagens, em que os alunos avancem nos estudos posteriores. 

Nesta perspectiva, (MRECH, 2005) nos diz que:  

“Educadores e educadoras constroem saberes da experiência nas relações do dia-dia, 
independentemente da episteme, que os levam a superar seus problemas concretos, a 
tomar decisões efetivas e imediatas... nas condições de incertezas, com base 
também, quem sabe, numa pulsão de domínio ou no seu declínio.” (p. 95). 

A profissão docente deverá ser um deslocamento² permanente a cada conteúdo a ser 

explicitado, na busca de perceber as leituras por detrás das interlocuções que os alunos 

apresentam em classe e deverá, também, oportunizar aulas desejantes para que eles sejam 

produtores de leituras e escritas imaginativas. 

Refletir na prática educativa do professor significa se colocar no contexto de uma ação na 

história, participar de uma atividade social e tomar posição ante os problemas 

(Pimenta&Ghedim, 2005). Procurar lidar com os próprios medos e incertezas que a carreira 

docente oferece seria um dos primeiros desafios no saber ser. 

Continuando essa reflexão, penso sobre esse sujeito efeito de uma fala e a respeito de que fala 

é essa de que o professor se queixa? Não seria a mesma fala de Anna O, que fez questão de 

tomar a palavra a Freud, pedindo-lhe para se calar e deixá-la falar? “Talk cure” - cura pela 

palavra – ou estaria a Psicanálise, desejando escutar o que a Educação na Contemporaneidade 

tem a lhe dizer, como se anuncia no título deste artigo?  Esse é o princípio da Psicanálise, ver  

qual a semi-verdade, que traz o sintoma, ler, no sintoma e em todas as formações do 

inconsciente, o desejo do analisando, ou seja, situar o desejo do sujeito.  
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Lacan, em 1975, no seu Seminário intitulado Real, Simbólico e Imaginário, vai falar do 

sintoma como um nó de significantes e diz que atar e desatar não são metáforas, mas, a 

estrutura real da cadeia significante. Ele aponta justamente porque alguma coisa foi atada a 

algo semelhante à fala que o discurso pode desatar, ensinando que o sintoma se resolve 

inteiramente numa análise de linguagem, porque ele próprio é estruturado como uma 

linguagem, que ele é linguagem cuja fala deve ser libertada. O Sujeito estará, portanto, 

alienado de si mesmo pela própria dimensão da linguagem.  

O sintoma vem como expressão deslocada de um desejo, onde o significante falta. A pulsão 

não pode ser representada e surge o substituto sintomático. Para Freud, está diretamente 

ligado ao Complexo de Édipo e do recalque daí decorrente. Para Lacan, o sujeito do 

inconsciente é decorrente da divisão imposta pela linguagem, o que ele nomeia de spaltung³, e 

a divisão é estruturante e própria da fundação do sujeito do inconsciente.  

É dentro deste espaço de multiplicidade, refletido e percebido na sala de aula, onde diferentes 

valores, experiências, concepções, culturas e relações sociais se engendram no cotidiano 

escolar, que emergem as lacunas simbolizadas nas falas e que inquietam o professor sujeito na 

educação na contemporaneidade. 

2 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                    
2  Deslocamento - quantidade de afetos que se desliga da representação inconsciente à qual estava ligada e vai ligar-se a uma 
outra que só tem com a precedente laços de associação pouco intensos ou mesmo contingentes.   Sigmund Freud, Le rêve et 
son interprétation (1900), Paris. P.U.F.,1950; O recalcamento (1915), R.de J., Imago Editora Ld., livro 15. Jacques Lacan, 
Écrits, Paris, Le Seuil, 1966.  
3.  Spaltung- do alemão, significa “clivagem”. Segundo Freud o ego pode ser dividido; divide-se durante numerosas funções 
suas – pelo menos temporariamente. Depois, suas partes podem juntar-se novamente. Onde ela mostra uma brecha ou uma 
rachadura, ali pode normalmente estar presente uma articulação. Se atirarmos ao chão um cristal, ele se parte, mas não em 
pedaços ao acaso. Ele se desfaz, segundo linhas de clivagem, em fragmentos cujos limites, embora fossem invisíveis, 
estavam predeterminados pela estrutura do cristal. Os doentes mentais são estruturas divididas e partidas do mesmo tipo. 
Nem nós mesmos podemos esconder-lhes um pouco desse temor reverente que os povos do passado sentiam pelo insano. 
Eles, esses pacientes, afastaram-se da realidade externa, mas por essa mesma razão conhecem mais da realidade interna, 
psíquica, e podem revelar-nos muitas coisas que, de outro modo, nos seriam inacessíveis. 
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3. A CONSTITUIÇÃO DA FALA DO PROFESSOR NÓ BORROMEO 
 

O nó Borromeo é uma conceituação topológica do RSI, em que cada ordem é descrita como 

um círculo que liga cada uma das outras ordens.  "É uma maneira de ilustrar a 

interdependência das três ordens do Real, o Simbólico e o Imaginário, como uma maneira de 

explorar o que é que estes três pedidos têm em comum" (Evans, 1996). 

A separação de qualquer um, automaticamente, resulta no colapso de todo o nexo, com 

resultados catastróficos pelo sujeito constituído e atravessado por ele. O nó Borromeo gera 

uma das chaves para a compreensão dialética, concepção de Lacan do ser humano:       "o que 

está excluído do sentido de decisão é o que faz sentido coeso, não há dois agentes ou 

qualidades ou postulados que podem ser acoplados ou contrastados sem um terceiro 

mediador”.  

O Real para Lacan é irrepresentável e sobrepõe a qualquer tentativa de dar-lhe uma forma 

coerente e compreensível, é o absurdo, sem sentido, é o inacessível a qualquer pensamento 

subjetivo. É o impossível de imaginar-se e integrar-se na ordem simbólica, ou seja, não tem 

palavra e por isso não pode ser simbolizado, porque escapa ao pensamento do sujeito. 

Deste modo, Não há fala do professor em situações inusitadas em sala de aula na ordem do 

Real, pois é o vazio que deixa a própria realidade incompleta e inconsistente. A linguagem 

escapa do Real, portanto não pode representá-la, apenas senti-la no vazio. O Real é o espectro 

do fantasma. 

O Simbólico é o local de constante movimento, ao contrário do Imaginário, que se esforça 

por semelhança e identificação. É a nomeação que foi perdida, lugar do significante, da 

castração. A dimensão apropriada da linguagem no Simbólico é a do significante, que é uma 

dimensão em que os elementos não têm existência positiva, mas que são constituídos por 

força de suas diferenças mútuas. 

É através do trabalho na ordem simbólica que o analista pode produzir mudanças na posição 

subjetiva do analisando; estas mudanças produzem efeitos desde o Imaginário. O Imaginário é 

estruturado pelo Simbólico. Assim é o Simbólico, que é determinante da subjetividade e do 

Imaginário, feito de imagens e aparências.  
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A fala do professor é da ordem do Simbólico, inaugura com a aquisição da linguagem e é 

mutuamente relacional, pois permanece distante no que diz respeito ao Real.  

O Imaginário - Lacan pensou a relação entre o Ego e a imagem refletida no espelho no 

sentido em que o Ego e o Imaginário são locais de radical alienação: "a alienação é 

constitutiva da ordem imaginária" e esta relação é também narcisista. Assim, o Imaginário 

fica no campo das imagens e do engano; quanto menos cultura, mais Imaginário e, quanto 

maior cultura, mais Real, menos Imaginário. 

A fala do professor é, para o aluno, da ordem do Imaginário, é a fantasia fundamental que é 

inacessível à nossa experiência psíquica e se eleva do espectro fantasmático em que 

encontramos objetos de desejo. 

4. A ESCUTA DA FALA DO PROFESSOR NA SALA DE AULA 

 

A fala se constitui, entre outros recursos didáticos, o principal meio para o professor 

comunicar, explicitar, dialogar e aproximar o conhecimento ao aluno. O que é dito na aula 

pelo professor, muitas vezes, poderá aproximar ou distanciar o aluno do conhecimento que 

ainda está em via de aprender a leitura e a escrita. 

Deste modo, para compreendermos de que tipo de “fala” está se falando, faz-se necessário 

explicitar o significado da “fala” empregada neste artigo, que, segundo o Dicionário Aurélio 

Buarque de Holanda, é: 

s.f. Ato ou faculdade de falar. / Alocução, discurso. / Voz, palavra, frase. / 

Expressão, comunicação, significado. / Modo de falar, tom, estilo. [grifo meu] / 

Idioma, dialeto, jargão. / Teatro Trecho de diálogo ou monólogo, dito de uma vez 

pelo mesmo ator. / Lingüística Atualização, peculiar a cada pessoa, da capacidade 

geral da linguagem. (Opõe-se à noção de língua.) 

 

Na comunicação em sala de aula, o modo como o professor fala poderá favorecer ou não, 

numa interlocução com o aluno ao qual explica um conteúdo, que será registrado pelas marcas 

simbólicas manifestas na fala, no gesto, no olhar; que ficará guardado nas lembranças da 

memória dos alunos envolvidos no ato de aprender a ler e a escrever em classe. 
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Para a psicanálise, o sentido da “fala” supõe:  

... que você erga a voz diante do corpo de um Outro num espaço suficientemente 
restrito para que ele o ouça e para que possa, de preferência, responder-lhe. A 
partir disso, a fala implica um buraco de silêncio em que cada locutor espera em 
vão a palavra justa que corresponderia ao seu desejo. 

 

Talvez, neste sentido, resida, no inconsciente da escuta da fala do professor, a zona de 

desconforto, de angústia e, ao mesmo tempo, o desejo de compreender no coro polifônico dos 

seus alunos, um conteúdo latente, que o desafia, a cada aula, a criar estratégias que 

mobilizem, no aluno, o desejo de produzir uma escrita leitora, ou seja, uma escrita em que se 

possa ler, entender e interpretar o que foi escrito por ele. 

Então, pergunto: Que falas faladas pelos professores são essas que se distanciam ou se 

aproximam do ato de aprender do aluno? O que a escuta das falas dos professores pode nos 

revelar sobre a dificuldade do seu aluno? 

Para obter este registro da escuta das falas dos professores, escutei duas professoras do ensino 

fundamental I (1º ao 5º ano) em sessão de planejamento na escola, em que foi dada uma 

consigna “Como trabalhar em meio aos limites da profissão docente e extrair possibilidades 

para o aluno aprender?”  

Para entender melhor as questões propostas por mim acima, destaquei, em negrito, as palavras 

que considerei fundantes para compreender os sentidos das respostas. 

5. Falas que distanciam o professor do ato de aprender do aluno: 
 
“Não consigo dar aula, porque este aluno está atrapalhando” Sujeito A. 
“Esse menino não tem jeito não. Eu não suporto. Eu odeio”. Sujeito B. 
 

a) O que nos revelam  a escuta das falas do Sujeito A e do Sujeito B? 
 

Morgado (1995, p. 86) vai nos dizer que: 

“quando o professor transfere sentimentos da relação original, o aluno atualiza, ao 
mesmo tempo, um modo específico de relação com o conhecimento. É desse modo 
de relação que a transferência depende para favorecer ou dificultar a concretização 
dos objetivos da relação pedagógica” 
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Tanto a fala do sujeito A como a do Sujeito B revelam o desprazer do professor na relação 

pedagógica ao lidar com situações adversas, sejam de ordem disciplinar do aluno ou 

dificuldade de gerenciamento na sala de aula.  

Ornellas (2005) ainda revela que “no ato pedagógico, a escuta também ocorre dentro de uma 

situação transferencial” e nos mostra a necessidade de escutar o ambiente transferencial de 

sala de aula. 

 
6. Falas que aproximam o professor do ato de aprender do aluno: 

“Os alunos que têm dificuldades, têm vontade de aprender, porém as cenas violentas do 
cotidiano os marcam com a impossibilidade de aprender” Sujeito C. 

“Sinto que tenho uma boa oralidade. Quando chego os alunos me abraçam. O que me 
angustia é quando vejo a falta de envolvimento dos pais nas tarefas dos seus filhos. Não 
posso ser metódica com uma turma heterogênea, pois tenho que diversificar as atividades. 
Não paro um minuto na sala. Aproveito o intervalo deles para corrigir as suas atividades” 
Sujeito D. 

 

b) O que nos revelam  a escuta das falas do Sujeito C e do Sujeito D? 

A fala do Sujeito C transfere para o Real, a impossibilidade de o aluno aprender, 

exemplificando a transferência, nas cenas do imaginário do seu cotidiano.  

Charlot (2000) reflete esta fala, analisando: 

“O mundo é aquele em que a criança vive, um mundo desigual, estruturado por 

relações sociais... o “sujeito” é um aluno que ocupa uma posição social e escolar, 
que tem um história marcada por encontros, eventos, rupturas, esperanças, a 

aspiração de ter “uma boa profissão”, a tornar-se alguém” .  

Na fala do Sujeito D, Charlot dirá mais um pouco desta relação pedagógica sobre uma aula 

interessante nos dizendo que “... uma aula interessante é uma aula na qual se estabeleça, em 

uma forma específica, uma relação com o mundo, uma relação consigo mesmo e uma relação 

com o outro” (2000, p. 73). 
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Ainda referente ao fragmento da fala do Sujeito D, Lacan diferencia esse “outro”, que 

segundo Charlot são os sujeitos significantes na vida do aluno, como os pais, os professores, 

atribuindo outro sentido ao “Outro” explicando: 

 “Esse outro é a ordem inconsciente, ordem simbólica, que se distingue do outro 

que é o semelhante, o outro sujeito... O Outro é ainda a lei do desejo, razão pela 
qual toda relação a um outro é relação ao Outro, o que significa dizer que ela é 
regulada pela ordem inconsciente”. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

“A escuta da fala do saber-fazer do professor” deverá ser uma prática presente no professor 

que pretenda exercitar a escuta sensível de René Barbier (2004) que consiste em sentir o 

universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para compreender, do interior, as atitudes e 

comportamento.  

“A escuta da fala do saber-fazer do professor” mobiliza a Psicanálise a escutar e, ao mesmo 

tempo, dialogar com a Educação na Contemporaneidade e não dizer pelo cógito da razão, uma 

resposta lógica como fez a Ciência Moderna, mas acolher os afetos ditos pela fala do 

professor para que ele mesmo encontre um novo olhar sobre sua prática educativa. 

“A escuta da fala do saber-fazer do professor” é, também, um convite que a Psicanálise faz à 

Educação, pedindo licença para entrar na sala de aula e, assim, dialogar com o professor, 

esforçando-se para não ser tentada a seduzi-lo e fazê-lo pensar que será um analista do seu 

aluno, mas oportunizar o reconhecimento, nesta aproximação com a Psicanálise, de que a 

escuta da palavra na sala de aula deverá estruturar um estilo, uma maneira particular de 

escrever, de exprimir o pensamento dos seus alunos, a fim de que sejam leitores e escritores 

autônomos, como nos ensina Lacan (1996; p.458): “... um ensino digno de assim ser chamado 

só poderá realizar-se pela via em que a verdade mais escondida se manifesta nas revoluções 

da cultura. Esse caminho é a única formação que podemos transmitir a nossos sucessores. Ela 

se chama estilo”. 
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