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RESUMO: 
 
 
O artigo é fruto de uma pesquisa em andamento, que reflete o saber-fazer do professor-sujeito 
ao lidar com conteúdos subjetivos no cotidiano da sala de aula. O estudo se apóia na metáfora 
do conto “A Bela e a Fera” para explicar a crise do muro das certezas do castelo do 
pensamento científico moderno que repercute na educação e foi escolhido por representar os 
afetos de prazer e desprazer no fazer do professor. Em Santos (2002), na obra Um discurso 

sobre as ciências, situo a condição de sujeito na passagem da crise do conhecimento moderno 
para a pós-modernidade e; para refletir sobre o sujeito do inconsciente, baseio-me na obra 
Escritos sobre a psicologia do inconsciente – Freud (1915-1920); apóio, ainda, este nos 
conceitos de Mrech (2006), para discutir a noção de professor-sujeito, em que o ato de educar 
e ensinar escapa às mãos do professor na contemporaneidade. 
 
Palavras chave: sujeito da ciência; sujeito da psicanálise; professor-sujeito. 
 
 
RESUMEN: 
 
 
El artículo es el resultado de la investigación en curso, lo que refleja la experiencia del 
profesor-sujeto al tratar con clases todos los días subjetiva. El estudio se basa en la metáfora 
de la historia de "La Bella y la Bestia" para explicar la crisis de la pared de castillo de las 
certezas del pensamiento científico moderno que se refleja en la educación y fue elegido por 
los afectos de placer y displacer con el maestro para hacer. En Santos (2002), en el trabajo de 
un Discurso sobre las ciencias, que sitúan la condición del sujeto en el paso de la crisis de los 
conocimientos modernos de la postmodernidad y, para reflexionar sobre el sujeto del 
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inconsciente, me he basado en el trabajo de los Escritos de psicología el inconsciente - Freud 
(1915-1920), sin grasa, sin embargo, los conceptos de esta Mrech (2006), para discutir el 
concepto de profesor-sujeto, en los que el acto de la educación y la enseñanza se escapa de las 
manos del maestro en la sociedad contemporánea. 
 
Palabras clave: Sujeto de la ciencia; sujeto del psicoanálisis; sujeto de la educación 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

Este artigo analisa o saber-fazer do professor-sujeito ao lidar com conteúdos subjetivos 

representados pelos afetos de prazer e desprazer no cotidiano da sala de aula. A leitura se 

apóia na metáfora do conto “A Bela e a Fera” para explicar a crise do paradigma do 

pensamento científico moderno. 

O estudo é parte da pesquisa, em andamento, cujo objeto investiga o manifesto e o 

latente no saber-fazer do professor-sujeito no cotidiano da sala de aula, pelo Programa de Pós-

graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, da Universidade do Estado da 

Bahia – UNEB, linha 2: Formação do Educador, onde dialogo com os conceitos da 

psicanálise na educação pelo Grupo de Estudos em Psicanálise Educação e Representação 

Social – GEPE-RS. O olhar do pesquisador será focado em perceber como o professor lida 

com as situações não previstas no planejamento na sala de aula, que lhe escapam da ordem 

desejada, enquanto busca seguir o planejamento organizado que garanta o aprender do aluno. 

O artigo está organizado em duas partes – subdivididas em trechos do conto “A Bela e a 

Fera” – uma possível conclusão, além desta introdução. 

Na primeira parte, Havia certa vez... A Bela e a Fera na Educação Contemporânea, da 

CENA 1, reflito sobre a crise do paradigma do pensamento científico moderno, situando 

como ficou o sujeito na passagem da crise para a pós-modernidade e no aparecimento da 

psicanálise, para, em seguida, discutir o sujeito do meu objeto na pesquisa, que é o professor-

sujeito. 

Na segunda parte, Havia certa vez... A Bela e a Fera na Educação Contemporânea, da 

CENA 2, analiso o sujeito a partir do viés da psicanálise, mas, para chegar ao objeto da 

psicanálise e, depois, quase concluir, pedirei licença ao leitor para passear em algumas linhas 

e encontrar, se possível, o desfecho plausível para este artigo. 

Na (in) conclusão, arremato o conto A Bela e a Fera, questionando como o professor-

sujeito na educação contemporânea acolhe a singularidade do aprender do aluno, enquanto a 
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educação escolar ainda precisa romper com a organicidade do ensino respaldado pelo 

pensamento científico moderno. 
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 2.  HAVIA CERTA VEZ... A BELA E A FERA NA EDUCAÇÃO 
CONTEMPORANEA 
 
 
 

 
 

 

 

 
 “Os amantes descombinados” Quentin Massys – 1520-1525 

 
“Da Perfeição da Vida  

Por que prender a vida em conceitos e normas?  
O Belo e o Feio... O Bom e o Mau... Dor e Prazer...  

Tudo, afinal, são formas  
E não degraus do Ser!”  

 
Mário Quintana 

 
 

1.1. CENA 1: O príncipe zombou da velha mendiga. Ela virou uma bruxa e o 

transformou numa fera 

 

Desejo analisar o sujeito a partir do viés da psicanálise, mas, para chegar ao objeto da 

psicanálise, para depois quase concluir, peço ao leitor licença para passear só mais algumas 

linhas e encontrar, se possível, o desfecho para este artigo. 

O controle que a ciência moderna exerceu durante três séculos foi indiscutível e, de 

acordo com Doll Júnior (1998), "Ela cumpriu tão bem e tão efetivamente a tarefa de controle, 

que durante este século (...) se expandiu, de uma disciplina ou procedimento, para um dogma, 

(...) assim criando o cientismo” (p.18). 

Ela (a Ciência) nem percebia que cometia os mesmos parecidos erros da monarquia 

absoluta de Luis XIV da França, que se auto-declarou o estado absoluto na frase “O Estado 

sou eu”. Seguindo o mesmo diapasão, o pensamento científico moderno explicava as ordens 

das coisas pela lógica racional do “penso, logo existo”. 

Pobre ciência moderna, a noção de sujeito inventada por ela era uma noção de sujeito 

filosófico, com sinônimo de eu-consciente-cartesiano, que, a todo o momento, negava a 
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subjetividade do “eu-sujeito-inconsciente”. Deste modo, a “Bela Ciência”, traída por 

sentimentos egoístas e por desejar o reinado absoluto, teve suas bases abaladas pela própria 

razão, a que tanto confiou à consciência refutando o inconsciente.  

Como no conto, em que o príncipe foi transformado em uma “fera”, a ciência moderna 

também passava por mudanças e a “suposta beleza aparente” deixava emergir outro sujeito, 

que não podia ser controlado por um método científico, sendo possível escutá-lo do modo a 

ser revelado pela palavra, o inconsciente. O que se podia constatar, conforme cita Santos 

(2002) era o estado de crise, decomposição e declínio do castelo científico moderno:  

... a crise do paradigma da ciência moderna não constitui um pântano cinzento 
de ceticismo ou de irracionalismo. É, antes, o retrato de uma família intelectual 
numerosa e instável, mas também criativa e fascinante, no momento de se 
despedir, com alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, 
ancestrais e íntimos, mas não convincentes e securizantes, uma despedida em 
busca de uma vida melhor, a caminho doutras paragens onde o otimismo seja 
mais fundado e a racionalidade mais plural e onde, finalmente, o 
conhecimento volte a ser uma aventura encantada. A caracterização da crise 
do paradigma dominante traz consigo o perfil do paradigma emergente (p. 74) 
[grifos meus]. 

Então, posso dizer que “os sujeitos disfarçados de fada-bruxa2”, por questionar o rigor 

do conhecimento científico moderno, foram Einstein – que colocou em cheque-mate a 

simultaneidade universal de tempo e espaço absolutos proposto por Newton – e Gödel, que 

investigou o rigor das medições matemáticas da natureza, avançando no conhecimento dos 

domínios da microfísica, química e biologia nos últimos 20 anos do século XX. 

Elia (2004), em seu artigo intitulado “O conceito do sujeito”, analisa que os muros das 

certezas do castelo do pensamento científico moderno haveria de ruir a qualquer momento, de 

acordo com a dinâmica da história, rompendo, inclusive, com o conceito de sujeito na pós-

modernidade: 

 “... para alguns autores haveria um Sujeito pós-moderno decorrente da mudança de 
saber ocorrida neste século, pois a partir da teoria quântica, da teoria da relatividade 
de Einstein, da demonstração da incompletude de qualquer sistema feita por Goedel, 
da teoria dos transfinitos de Cantor, da lógica paraconsistente de Newton da Costa, 
da teoria das catástrofes de Reneè Thom, para o saber compartido socialmente, 
tornou-se comum e aceitável a idéia da incerteza, da incompletude, da 
improbabilidade do provável e da probabilidade do improvável, caracterizando 
o que se veio a chamar de Nova Ciência. Esta nova maneira de pensar rompeu com 
os paradigmas Newtonianos de uma certeza calculável e demonstrável, 
modificando os fundamentos do saber contemporâneo (p. 03) [grifos meus]. 
 

Sendo assim, podemos pensar: numa época em que predominava o cientificismo, em 

que a ciência era tida como uma deusa a ser adorada, como aceitar que o homem não é o ser 

                                                 
2  Conceituo este termo para designar a presença da bruxa que serviu para gerar a crise e, ao mesmo, a fada como 
a representação das novas descobertas científicas. 
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racional por excelência, mas tem um inconsciente, cheio de fantasias, desejos e pulsões que é 

também inatingível pela consciência? 

Para Chauí In: Novaes (1992),  

“... se a modernidade acreditara havia apostado na diferença entre sujeito e objeto 
como garantia de um saber objetivo não permeado pelas paixões e pelos interesses 
subjetivos, a pós-modernidade nega a validade dessa separação e proclama o reino 
do desejo e da sensibilidade contra as ilusões da objetividade” (p. 346). 

Para Lima Júnior (2004, p. 01) A ciência visou “... dar a resposta de sentido para esse 

ser dividido, esse ser de dúvida, esse ser interrogante. Portanto, a ciência visou preencher essa 

falta e essa incompletude essencial, tornando-se, ela mesma, o agente da vida humana, 

individual e coletiva”.  

Podemos perceber que, tanto Chauí (1992) como Lima Junior (2004), registram, 

resguardando a singularidade de suas idéias, o pensamento de que há separação da ciência 

quanto ao sujeito da razão e o sujeito subjetivo, como se as respostas, na perspectiva da 

racionalidade científica, pudessem explicar a falta e a incompletude, não reconhecendo a 

existência da subjetividade em que o sujeito está estruturado. 

De acordo com Couto (2003), o homem sofreu, nesses últimos séculos, três grandes 

golpes no seu narcisismo: o primeiro foi com Copérnico, que comprovou que a terra não era o 

centro do sistema solar; o segundo golpe foi devido às investigações de Darwin sobre a 

origem do homem, o que nos colocou no nosso devido lugar na escala do desenvolvimento 

das espécies da natureza na terra, como aquela que evoluiu dos primatas (e muito distante da 

divindade, como queria a religião); finalmente, o terceiro golpe, segundo a autora, foi com o 

surgimento da psicanálise, quando Freud nos apresentou a nós mesmos como seres dotados de 

capacidades racionais, com uma consciência, mas, também, dotados de um inconsciente, 

regido por leis próprias, diferentes da lógica racional.  

Freud dizia que havia trazido a peste... Ou que viera perturbar o sono da humanidade. 

Sigmund Freud (1856-1939) foi muito além de seus predecessores e desenvolveu uma 

abordagem baseada na concepção de uma mente inconsciente ativa, da espécie sugerida por 

Shakespeare, Goethe, Brentano, Fechner e Herbart. 

A psicanálise se instituiu como saber fazendo crítica ao discurso médico, que, desde o 

início do século XIX, procurava ligar os sintomas das doenças às possíveis lesões existentes 

na estrutura anatômica do corpo. A medicina clínica se fundava no discurso da anatomia 

patológica. Com o surgimento do inconsciente pela psicanálise, o sujeito pensante fica 
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desalojado. A psicanálise passa a elaborar uma teoria demonstrando que “o eu não é o senhor 

em sua própria casa” (FREUD, 1917/1976, p. 178). 

Segundo Bastos (2006, pp. 41 e 42), o sujeito, em Freud, revela o eu como lugar do 

ocultamento, ao invés do cógito cartesiano, que aponta o eu como lugar da verdade. São duas 

concepções diferentes. Freud não aponta um novo campo da consciência, algo que se pudesse 

entender como sua face oculta, mas um novo objeto, isto é, o inconsciente. A questão 

propriamente dita do sujeito sofre um deslocamento radical. 

Enquanto o eu, em Descartes, é uma entidade original e se fala em um sujeito da 

ciência, em Freud o eu é engendrado e o sujeito é relacionado ao desejo. 

Falta ao Outro o significante que representaria o sujeito de forma absoluta, é um fato 
de estrutura, e que define o desejo do Outro. É assim o sujeito do desejo, efeito de 
fala, não é diferente do desejo do Outro, cujo saber, portanto, lhe é recusado, pelo 
fato de que ele encontra um ponto de basta do fantasma, que, certamente, sustenta o 
desejo, mas como defesa contra o desejo do Outro, como defesa contra o perigo de 
que venha a faltar-lhe a identificação significante: o desejo enquanto defesa contra o 
desejo é o paradoxo em que devemos encontrar uma via, na experiência 
psicanalítica. (BAAS; ZALOSZYC, 1996, p. 2) (ibid.; p. 42).  

 

Se, antes de Freud, o sujeito era pensado e identificado com a consciência, com ele e a 

partir dele é preciso perguntar por esse sujeito do inconsciente e pela articulação com o eu 

consciente. Para Lacan (1954-1955/1985), o inconsciente escapa ao círculo das certezas 

através das quais o homem se reconhece como um eu. O inconsciente aparece quando o 

conteúdo se manifesta através da palavra. 

Na psicanálise, se o sujeito chega à origem do que lhe causava desconforto, pode-se 

concluir que ele melhora o conhecimento de si mesmo. Por isso, diz-se que, na psicanálise, o 

sujeito busca a sua verdade, pois quando ele fala, chega à origem do que causava o 

desconforto e este diminuirá. 

Segundo Kaplan e Sadock apud Fiorelli (2004), esse desconforto pode ser visto de dois 

modos: “os sinais (aquilo que é manifesto) são achados objetivos observados pelo médico” 

enquanto que “... os sintomas são queixas subjetivas apresentadas pelo paciente” (pp. 18-19). 

Deste modo, os acontecimentos ocultos (inconscientes) encontram-se na gênese dos conflitos 

intrapsíquicos, que produzem desconforto e manifestam-se na forma de sintomas e sinais. Os 

conflitos intrapsíquicos são conflitos inconscientes entre os impulsos internos do paciente e as 

pressões da realidade externa. São estes conflitos que, na maioria das vezes, originam os 

sintomas.  

De acordo com Dias (2006), “o sintoma mesmo é linguagem e, pela interpretação, é 

possível alcançá-lo evocando suas ressonâncias semânticas. O tratamento é, então, orientado 
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para libertar, pela via significante, a insistência repetitiva que há no sintoma e a verdade que 

aí se oculta” (p. 403). Os sintomas são as experiências sentidas como desagradáveis e 

indesejáveis e também sinais detectados pelo psicoterapeuta e não consciencializados pelo 

paciente. Resultam do esforço não conseguido, por parte do aparelho psíquico, para se adaptar 

aos conflitos emocionais (conscientes ou inconscientes) e à ansiedade por eles gerada. 

Para a psicanálise, o sintoma revela não a verdade da doença, mas a verdade do sujeito 

do inconsciente, pois busca apreender, no sintoma, o desejo inconsciente indestrutível, do 

qual fala Freud (1900-1980) em “A interpretação de sonhos”. Porque será nas entrelinhas 

manifestas, na modulação da fala, nas pausas, nas reticências, nas exclamações, que se situa a 

verdade inconsciente construída pelo sujeito. 

Neste sentido, a interpretação a ser dada pelo sujeito, segundo Laplanche e Pontalis 

(2001, p. 245), é uma investigação analítica, do sentido latente nas palavras e nos 

comportamentos de um sujeito. A interpretação traz à luz as modalidades do conflito 

defensivo e, em última análise, tem em vista o desejo que se formula em qualquer produção 

do inconsciente. 

O que tem tudo isto a ver com o ensino na educação? Quando o professor sonda os 

conhecimentos prévios da turma, ele percebe que nem todos os alunos estão de acordo com o 

segmento de estudo. Então, ao invés de instituir um único planejamento, não buscará outras 

possibilidades de ensino que atenda aos diferentes estágios de aprendizagem da turma? O 

conjunto de ações planejadas pelo professor, nesta ordem, já foge ao modelo de planejamento 

institucional, que nivela as diferenças, não respeitando os diferentes estágios de aprendizagem 

numa turma de segmento do ciclo e não condiz com a necessidade de aprender do aluno, pois 

padroniza seu saber numa única maneira de se chegar ao conhecimento. 

Retorno ao pensamento de Elia (2004), para dizer, neste tópico, que cabe ao professor 

enxergar que, em  cada aluno há sempre um sujeito desejante, um sujeito “freudiano”: “Penso, 

logo não sou”... “Sou mais complexo, quero muito mais, basta que me proporcionem as 

ferramentas certas”.  

Houve uma evolução, evolução de pensamento. Um aluno sem vontade de estudar, 
que diz que não gosta de o fazer, está apenas tentando mostrar  que seu inconsciente 
está adormecido, pois não é isso que ele realmente pensa. O que ele deseja, vai 
depender do que ele vê no outro. A busca pelo outro deve se dar de forma que 
ocorram trocas constantes de aprendizado. A evolução é um aspecto natural do ser 
vivo. Não há involução (Ibid.; p. 7). 
 

Do mesmo modo que Bela resistia em admitir seu afeto pela Fera, assim se manifesta na 

sala de aula: quando o aluno finge não querer estudar, na verdade está escondendo de si e do 
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professor o seu desejo pelo saber. Se, porém, o professor fizer o laço transferencial, 

aproximando o conhecimento ao aluno, talvez o desejo se revele novamente e, então, ele 

encontrará, por si mesmo, as respostas das questões que procura.  

 

2.2.  CENA 2: A Fera diz para a Bela: - Tenho uma surpresa! E a conduz para a 

biblioteca.  

 

Na contemporaneidade, é atribuído ao professor um saber capaz de ensinar o aluno a ler 

e escrever, resolver as faltas na aprendizagem e ainda educá-lo para se posicionar como 

sujeito crítico na sociedade. 

Este saber se revela limitado e faltante na prática educativa, pois, mesmo que o 

professor tenha refletido e construído, ao longo do seu processo formativo universitário, um 

conhecimento a respeito do saber-fazer na sala de aula, a psicanálise vai dizer que o saber não 

diz respeito a algo que se repete, mas a um saber em movimento. Um saber que não é tecido a 

partir do lugar do mestre, mas do saber inconsciente, um saber descentrado que conduz o 

sujeito, antes de ser conduzido por ele (Mrech, 2005, p. 27). 

O que se pode notar, como analisa a autora, são professores atuando e este saber em 

movimento ensaiando múltiplas formas para um real que sempre escapa no cotidiano da 

prática docente na sala de aula. 

Enquanto sujeito da falta3 e do suposto saber4, o professor percebe que as situações 

mediadas na sala de aula, sejam de ordem de indisciplina da turma, das condições de ensino e, 

principalmente, o desejo inibido de aprender do aluno, escapam-lhe da ordem desejada, pois 

não estavam previstas para acontecer durante a aula. 

Como observa Mrech (2005), educar não significa mais transmitir conteúdos; educar e 

ensinar são tarefas que envolvem implicação do professor e aluno como sujeitos para a 

construção de algo novo. Ao mencionar Pereira, pensa sobre a tarefa de ensinar: 

 
Ensinar não consiste em aplicar cegamente uma teoria e nem a conformar-se com 
um modelo, É, antes de mais nada, resolver problemas, tomar decisões, agir em 
situações de incerteza e, muitas vezes, de emergência. Sem, para tanto, afundar no 
pragmatismo absoluto em ações pontuais (p. 22). 
 

                                                 
3 Pela ótica da psicanálise o sujeito do inconsciente é o sujeito da falta, se configura sujeito do desejo, 
constituído pela linguagem que representa o interdito da cultura. 
4  Lacan diz que, na análise, o sujeito suposto saber (que não é forçosamente como Deus) é o analista, e que, 
onde quer que haja o sujeito suposto saber há transferência. [“...] Lacan dizia que o Outro é o lugar para o qual se 
transfere o saber do sujeito.” (KAUFMANN, 1996, p.551). 
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Pensando na citação acima, sigo com outra questão sobre o ensino em sala de aula que, 

certamente reflete os novos dilemas na educação escolar contemporânea: Como o professor, 

na prática de ensino, mobilizado pela angústia, consegue criar situações de ensino numa 

turma regida por vários estágios de aprendizagem a fim de que o aluno-sujeito aprenda? 

Não pretendendo esgotar esta questão, pois, para a psicanálise não há completude, nem 

totalidade, mas desejando, talvez, compreender parte dela, ainda que teoricamente, Mrech 

(2005) complementa com a fala sobre a incompletude do ato de educar e ensinar, endossando, 

justamente neste ponto, que a psicanálise se aproxima da educação: “O educar e o ensinar 

escapam continuamente por entre os dedos do professor, quando este acredita poder apreendê-

los, poder abarcá-los. Não é por acaso que os professores se sentem tão angustiados e sem 

saber o que fazer” (ibid. p. 28). 

Talvez, haja no professor um sentimento que o imobilize frente à aprovação automática 

do seu aluno. Ele poderá se perguntar: “Para que me serviu organizar uma seqüência didática 

de atividades, inclusive para aqueles alunos com baixo desempenho escolar, se a política de 

ensino os aprova automaticamente?” Qual será mesmo o papel de ser professor neste contexto 

progressivo automático de ensino? 

Ainda reflito mais um pouco sobre a complexidade do saber-fazer do professor-sujeito 

na contemporaneidade no cotidiano da escola e, diante da questão exposta acima, cito Ferraro 

(2006, p.158), o qual argumenta que os saberes fazeres dos sujeitos que praticam o cotidiano 

escolar são ambivalentes, deslizam o tempo todo, produzem fraudes, dissimulações, deslocam 

o instituído, criam outras possibilidades ao mesmo tempo em que tentam conservar o que está 

dado. 

Considerar a complexidade do saber-fazer do professor na educação contemporânea é 

perceber que, no interior do cotidiano das escolas, acontece tudo ao mesmo tempo e com 

todos por meio de traduções, performances, invenções, hibridações, mímicas. Neste sentido, 

me interessa escutar as práticas educativas manifestas dos autores/atores e os momentos 

latentes que falam daquilo que subjaz, que está “por trás” do patente, aquilo que não é dito 

com linguagem verbal e, sim, com “murmúrios do corpo” (MUÑOS, 2004, p. 54). 

O autor explica o pensamento acima nos dizendo que a vida de um ser humano passa 

essencialmente por momentos triviais, pequenos, latentes da vida cotidiana, aqueles que, via 

de regra, costumam passar despercebidos, por se acreditar que neles nada acontece. Mas é 

exatamente neles que se produzem deslocamentos importantes da vida efetiva e intelectual. 

Lima Júnior (2005) explica as implicações epistemológicas do pensamento científico 

resvalado no saber e no fazer do professor, consistindo em leis exteriores ao ser humano, 
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captadas pretensamente pelas abstrações lógicas matemáticas, conferindo uma estrutura lógica 

formal, isto é, “... como sendo algo regular, estático, organizado coerentemente, plenamente 

apreensível e exprimível através da linguagem matemática, analisável a partir de divisões ou 

fragmentos e, por conseguinte, plenamente manipulável e controlável” (p. 27). 

No contexto escolar, o pensamento de Lima Júnior (2005) pode ser explicado, pois 

ainda prevalece na educação uma lógica pedagógica estruturada num padrão de homem e de 

sociedade que considera as diferenças entre os sujeitos de forma negativa, não reconhecendo, 

assim, a possibilidade deste cenário de conflitos no cotidiano da sala de aula, a serem 

mediados pelo professor; são situações significativas de ensinar e aprender e que, em meio à 

heterogeneidade de uma turma multifacetada, poderão constituir um novo laço com o saber. 

No desejo de enlaçar construtos da psicanálise, que são conteúdos inconscientes, com 

ações que se manifestam na educação no cotidiano da sala de aula, é que a metáfora “A Bela e 

a Fera” é, para mim, a presentificação de afetos, que aparecem no planejamento curricular da 

sala de aula do professor, em ações lineares, previsíveis e confortáveis, ao mesmo tempo em 

que surgem ações dinâmicas, imprevisíveis e desconfortáveis neste mesmo espaço. 

Ao dialogar com os afetos manifestos em sala de aula, Ornellas (2005) comenta: 

A psicanálise não tem receitas prontas sobre o que deve ser feito na 
escola, mas reflete sobre o que tem sido feito, vez que pode contribuir 
na escuta do discurso do professor e do aluno. Articular psicanálise e 
educação é um grande desafio, e o fato de a psicanálise se oferecer 
como importante fundante do instrumento da escuta é o que nos 
possibilita muitas vezes, contribuir para a leitura do mal-estar vivido 
pelo professor no contexto educativo... (p. 51). 

 
Conseguir lidar com os afetos, quando emergem no contexto educativo, não é uma 

tarefa nada fácil, ainda mais quando o professor da educação básica tem que conviver com 

alunos com quem não desejaria encontrar, durante um ano e, não apenas, um semestre letivo. 

Ao professor-sujeito resta o desafio: não permitir que os (des) afetos o atrapalhem na tarefa de 

educar, mas compreender que os afetos de prazer e desprazer são partes estruturantes da 

constituição do sujeito. Assim, no cotidiano docente da sala de aula, poderá revelar o agálma5, 

diminuindo a distância entre o saber e o aprender, ao qual o aluno-sujeito será conduzido por 

ele a se aproximar. 

 

 

                                                 
5 Palavra grega que significa brilho. Usada para designar um objeto precioso ou caixa de jóias – local onde se 

guarda objetos preciosos. Fonte: Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise www.traco-
freudiano.org. Revista Veredas Acesso em: 01/05/2011. 
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3. UM FINAL POSSÍVEL? 

 

Resgatando a epígrafe de Mario Quintana, do início deste capítulo, e o quadro da 

imagem de uma Bela jovem analisando a perspectiva do rosto de um homem sem muita 

formosura, escrevo um quase desfecho deste capítulo, não como ponto final, mas como ponto 

interrogativo outra vez, pensando, quem sabe, esperar como a “Fera”, que a “Bela” acolha o 

desejo do sujeito da educação na contemporaneidade e corresponda a um novo saber. Então, 

prossigo nesta pesquisa indagando: 

Porque o professor ainda opera pelo padrão de comportamento esperado do aluno, se a 

dinâmica que se processa no interior da sala de aula o desafia a mudar o seu modo de olhar o 

aluno-sujeito, que atua e constrói, com o professor-sujeito, um jeito novo de planejar o 

ensino?  

E ainda: 

Como a educação vai dar conta de um ensino que acolha a diversidade, se ela foi 

concebida em outro paradigma: racional, linear, fragmentado, fechado e com visão de mundo 

estático, que não acolhesse as rupturas dos movimentos e, acima de tudo, as singularidades?  

Nesta perspectiva, Ornellas (2005, p. 222), tentando uma possível análise destas 

questões, diz: 

 
... a psicanálise pode transmitir ao professor uma ética, um modo de olhar e 
de compreender sua prática educativa. É um saber que pode gerar, 
dependendo das possibilidades subjetivas de cada professor, uma posição, 
uma filosofia de trabalho. 

 
 

A Ética na Psicanálise propõe ao analista acolher, mas nunca responder, à demanda que 

lhe é dirigida pelo analisando. Pois, a demanda é sempre de amor, o paciente pede por 

respostas que lhe encurtem o caminho. Portanto, a psicanálise implica renúncia à sugestão, em 

favor de uma intervenção ativa, com o objetivo de fazer o paciente encontrar o que é próprio 

de seu desejo. É conduzir o paciente ao saber inconsciente. 

Deste modo, a educação deverá pensar e sentir esta (s) e outras questões propostas na 

contemporaneidade, percebendo que não há verdades absolutas, mas outros caminhos para se 

conhecer. 
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