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RESUMO

Considerando as diferenças entre o processo educativo e o psicanalítico, por meio
deste estudo - A Escuta da criança em seu lugar de criação: um estudo da
constituição subjetiva e a integração no conhecer - procuro analisar, à luz da
psicanálise, esta demanda de trabalho em conjunto nas áreas de saúde e educação.
Muitas questões permeiam e mostram a necessidade do debruçar-se sobre esses
impasses, do alçar-se para algo novo pela busca da fundamentação. O desejo de
conhecer, aliado ao tempo de elaboração, instiga pesquisadores e profissionais a uma
interlocução permanente. A análise da constituição subjetiva e o processo do conhecer
revelam em seu âmago o saber inconsciente e nos colocam em confronto com o que
possa suscitar de verdadeiro para o sujeito na relação das pessoas com o mundo ao seu
redor. O desejo de conhecer está articulado ao que é mais profundo na vida; não é um
processo puramente intelectual. A criança mostra que sabe utilizar desde cedo os
símbolos por meio dos jogos e representações metafóricas e metonímicas. O espaço
para o brincar, a vivência familiar e escolar voltadas para as relações criativas e
mediadas pela linguagem podem levar a criança a esse amadurecimento como sujeito.
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RÉSUMÉ

Considérant les différences entre le processus éducatif et le psychanalytique, par cette
étude - L ’Ecoute de l ’enfant à sa place de création: une étude de la constitution
subjective et l ’intégration au savoir - je cherche à analyser sous la lumière de la
psychanalyse cette demande de travail, avec la collaboration des secteurs de la santé et
de l’éducation. Plusieurs questions surgissent et montrent le besoin de se pencher sur
l’impasse, d’atteindre quelque chose de nouveau par la recherche du fondement. Le
désir de connaître, allié au temps de l’élaboration, instigue des chercheurs et des
professionnels à une interlocution permanente. L ’analyse de la constitution subjective
et le processus de connaître révèlent en son essence le savoir inconscient et nous
mettent en place en confrontation avec ce que puisse susciter de véritable pour le sujet
dans la relation des gens avec le monde autour. Le désir de connaître est articulé à ce
qui est plus profond dans la vie; ce n ’est pas un processus purement intellectuel.
L ’enfant montre qu’il sait utiliser très tôt les symboles par les jeux et les
représentations métaphoriques et métonymiques. L ’espace pour jouer, l’environnement
familial et l’école tournés vers les relations créatives et entremises par le langage
peuvent mener l’enfant à ce mûrissement comme sujet.
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ABSTRACT

Considering the differences between the educational and psychoanalytical processes by
means of this study - The child’s listening in his own surroundings: a study of the
subjective constitution and its integration into knowledge - I try to analyze by means of
the psychoanalytic theory this demand of work with both the Health and the Educational
areas, together. A lot of questions permeate and reveal the need of bending forward
these impasses, the rising towards something new seeking the theoretical basis. The
desire for knowledge allied to the time of elaboration, instigates the researchers and the
professionals to a permanent dialogue. The analysis of the subjective constitution and
the knowledge process reveals in its essence the uncounscious knowledge and confront
us with something true that can be generated for the subject in the relationship between
people and the world surrounding them. The desire for knowledge is jointed to what is
the deepest in life: it is not a purely intellectual process. The child reveals that he knows
how to use, since early, the symbols by means of games and methaphorical /
metonymical performances. The place and the time for the playing, the familiar and
school experiences leading to the creative relations mediated by the language can bring
the child to his maturity as a subject.
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INTRODUÇÃO

Este estudo traz uma proposta de reflexão sobre a interação entre os campos da
psicanálise e da educação, no que concerne à constituição da subjetividade e ao processo
de integração no conhecer. Trata-se de visões diferentes, a da psicanálise e a da educação,
dentro do ponto de vista epistemológico e metodológico, mas ambas convergem em
direção ao sujeito.1 Pode-se pensai- a princípio tratar-se de uma tarefa impossível, ou
mesmo ousada, a interlocução nestas áreas, mas a prática tem-nos convocado a ocupar
cada vez mais esse lugar de aproximação, onde se constata um esforço de integração dos
conhecimentos, sem a pretensão de uma nova síntese do saber.
Nos campos de especialização, a busca do aprofundamento tem traçado
algumas tendências, dentre elas a segmentação da ciência, o olhar direcionado para um

!0 term o sujeito provém do latim subjectum ; segundo o D icionário de Filosofia de N icola
A bbagnano, teve dois significados fundam entais: 1) aquilo de que se fala ou a que se atribuem qualidades ou
determ inações. E ste significado é o da tradição filosófica antiga. A parece em P latão e é definido por Aristóteles
com o aquilo que sabe dizer qualquer coisa, mas ao qual, por sua vez, não pode ser dito nada. Essas
determ inações são estreitam ente próprias da m etafísica aristotélica. E ste significado perm anece inalterado
através de um a longa tradição; 2) o eu ou o espírito ou a consciência, com o princípio determ inante do m undo do
conhecim ento ou da ação, ou ao menos com o capacidade de iniciativa em tal m undo. E ste significado do termo
com o eu ou consciência ou capacidade de iniciativa em geral teve início com Kant. P ara Elegei,o sujeito era visto
com o o que tem capacidade de iniciativa ou o princípio da atividade em geral. S chopenhauer insistia na
im possibilidade de representar o sujeito: “A quele que a tudo conhece e que não é conhecido por ninguém é o
sujeito” . Na filosofia contem porânea, o sujeito desaparece com o "eu", porque desaparece a função diretiva e
construtiva que ele deveria exercer. Em H eidegger, o sujeito é identificado com a relação de transcendência,
com o em relação com o mundo.
P ierre K aufm ann apresenta no D icionário E nciclopédico de P sicanálise que o term o sujeito foi
introduzido por Lacan na psicanálise que trabalha com o sentido de sujeito do inconsciente. P ara Lacan, o sujeito
não é nada de substancial; ele é m om ento de eclipse que se m anifesta num equívoco. D izem os “sujeito” do
inconsciente e não ‘e u ’ do inconsciente. A psicanálise trabalha com esta noção para expressar as diversas
m aneiras em que o sujeito pode estar inserido na relação, com o sujeito suposto saber, im portante na relação
transferencial; o sujeito com o corte, que produz o advento do sujeito no real, isto é, o ser sujeito com o ser puro, o
sujeito da diferença sexual e o sujeito da ciência sobre o qual se opera em psicanálise, que é o que interroga
aquele com quem abre a questão. Lacan inspirou-se em K oyré, que dem onstra com o as revoluções científicas
foram apoiadas e subtendidas por revoluções espirituais. K oyré resum e assim : “P ara conhecer o real, devemos
com eçar por fechar os olhos, tapar os ouvidos, renunciar ao tato; devem os, ao contrário, nos voltar para nós
m esm os e procurar em nosso entendim ento idéias que sejam claras para ele. E assim que encontram os os
fundam entos da ciência natural e descobrim os a linguagem que a natureza fala [...]” .
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único sentido, que obscurece o ser humano quanto a uma imagem de conjunto do
mundo, de sua história em relação com o seu meio.
No entanto, todo o sistema físico-mental do ser humano não poderá ter vida
própria, se isolados um do outro. Estamos em constante relação com nosso corpo,
nossa mente, nosso espírito e o mundo.
O trabalho da clínica leva-nos a uma escuta profunda, não apenas do outro,
mas também exigindo espaço de análise pessoal e supervisão, no qual as questões
possam ser acolhidas e desenvolvidas.
No atendimento psicanalítico à criança, têm-se observado diferenças que lhe
são peculiares, como, por exemplo, a demanda de seus educadores. O ato analítico
estende-se a essas outras pessoas, presentes na história da criança, com seus
respectivos discursos.
Até que ponto podemos considerar que as reflexões psicanalíticas em relação
à criança devam situar-se somente no âmbito restrito da clínica?
A prática de supervisão em algumas instituições torna evidente a necessidade
de espaços para o pensar juntos e a aceitação de mudanças permanentes. São trabalhos
que pedem e conduzem a modificações, a partir de inspirações e aspirações fecundas.
Transformações que, apoiadas pela fundamentação teórica, abrem para o espírito de
pesquisa e evitam as linguagens herméticas que parecem perder-se numa repetição.
Mannoni,2 ao falar sobre sua experiência em Bonneuil,3 apresenta uma
reflexão sobre o campo de trabalho psicanalítico com crianças autistas, mostrando que
a organização administrativa de uma instituição deveria ser continuamente repensada, em
função da ordem e da desordem que nela reinam. As próprias regras lucram em não
permanecerem fixas, a fim de se adaptarem às necessidades da vida de um grupo em
movimento. "[...] Se a abordagem psicanalítica dos problemas do autismo é por vezes
decepcionante em seus efeitos (a percentagem de ‘curados’ é pequena), o atendimento de

2M aud M annoni, psicanalista francesa, destaca-se pela quantidade de obras publicadas, dentre elas
as que apresentam profunda reflexão sobre o atendim ento às crianças com problem as.
3É cole E xpérim entale de B onneuil-sur-M arne, fundada em 1969 por M aud M annoni; um lugar de
vida para crianças e adolescentes excluídos dos meios escolares da sociedade francesa, cujo objetivo é educação
voltada para um a relação de vida e com um enfoque especial voltado para a escuta do sujeito.
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inspiração analítica pode abrir um caminho diferente e dar às famílias de crianças autistas
a esperança de que seus filhos, na falta de cura, venham a ser, apesar disso, passíveis de se
sentirem bem

(MANNONI, 1982, p.81)

Torna-se mais freqüente a demanda que convoca o psicanalista a situar-se
fora de sua clínica particular, proporcionando o dialogar com outros campos, dentre os
quais os das ciências que tratam da constituição do sujeito,4 para a escuta e para um
trabalho de integração desse conhecer,5 com vistas à formação da criança.
Nesse clima de interlocução, de invenção, de encontros e desencontros com
o tema, verifica-se no presente estudo uma inquietude que possui muitas razões
conhecidas e outras que poderão ser esclarecidas pouco a pouco, no decorrer do
trabalho. Isto propõe também um esforço para superação de impasses e dificuldades
relativas à interação do conhecimento psicanalítico, com os da ciência da educação.
Mesmo porque essa interlocução é diferente do atendimento na clínica.
O processo educativo transcende o pedagógico. Ele envolve o sujeito em toda
a sua vida, a partir de um ponto de vista abrangente em que a constituição subjetiva
estará sempre numa relação de alteridade.6 A escola, contudo, marca um lugar de
aprendizagem, de transmissão de saber, não só como aquisição de informações
importantes, mas também como lugar de vida, de relações entre professor e alunos.
4Como constituição subjetiva, com preende-se um sistema de organizações estruturais que singulariza o
sujeito, desde os fatores constitucionais orgânicos até a história com todas as suas implicações. A relação primordial da
criança com a mãe e o pai vem propiciar condições para a passagem da criança pelas primeiras separações, como a
passagem pelo Édipo, que estrutura a base para a constituição do sujeito. Essa estrutura edipiana frente aos impactos
de acontecimentos internos ou externos pode assumir formas diferentes para cada um.
5A palavra conhecer, do latim cognoscere, com o verbo significa: ter noção, saber; como
substantivo: conhecim ento. Segundo o D icionário de F ilosofia e C iências C ulturais de M ário Ferreira Santos,
conhecer significa tornar-se presente ou ter presente no espírito um certo objeto de pensam ento verdadeiro ou
real. Se o objeto é real, é necessariam ente tam bém verdadeiro. Se tem som ente um a existência m ental, tam bém
deve ser verdadeiro intrinsecam ente; quer dizer, de um a estrutura plausível, para que sua apreensão constitua um
ato legítim o de conhecer. N a filosofia m oderna, segundo ainda A bbagnano, a doutrina de que o conhecer é uma
operação de identificação assum e três form as principais, conform e tal operação se considere efetuada mediante:
a) a criação que o sujeito faz do objeto; b) a consciência; c) a linguagem . A psicanálise trabalha com as questões
relativas ao conhecer, levando em conta o inconsciente e suas representações com o um a fonte de saber. T rata-se
de um conhecer que evolui pelo processo de linguagem e pela elaboração dessas representações, sejam estas
provenientes da fala ou de outras form as, com o pela arte, pelos m itos, pelo sintom a etc.
6Alteridade é uma palavra derivada do latim alteritas, alietas, significando o ser outro, o colocar-se ou
constituir-se como outro. A psicanálise alimenta-se desse conceito filosófico para expressar a relação do sujeito com o
outro, tomando esse outro com o um sujeito e não como um objeto. Não consta nos dicionários da psicanálise uma
conceituação específica de alteridade. É possível observar sua utilização em alguns momentos por Lacan.
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O programa ou a grade curricular orienta e define uma proposta, podendo a
experiência ser mais rica se o professor aliar ao seu método a possibilidade de escutar e
se envolver num processo criativo, de abertura para o novo.
Heidegger7 ajuda-nos a conceber de forma mais ampla a função do mestre,
quando diz:
"[...] Ensinar é mais difícil do que aprender, porque ensinar quer dizer deixar aprender. Aquele que
verdadeiramente ensma não faz aprender nenhum a outra coisa que não seja aprender. É por isso que o seu
fazer causa muitas vezes a impressão que junto dele nada se aprende. Isso acontece porque
inconsideradamente entendemos por aprender a só aquisição de conhecim entos utilizáveis. O mestre que
ensina ultrapassa os alunos que aprendem somente nisso: que ele deve aprender ainda muito mais do que
eles, porque deve aprender a deixar aprender.” (HEID EG G ER, 1973, p.89)

Ensinar não é, pois, um processo de direção única, solitário. O educador
transcende sua posição; pode estar representado por muitos, da família aos meios de
comunicação social, os quais estão direta ou indiretamente ligados ao educando.
Analisar a constituição subjetiva remete-nos a um universo teórico amplo.
Daí a necessidade de uma circunscrição no tema sobre o qual procuro refletir, à luz
da psicanálise.
Para o desenvolvimento das questões pertinentes ao tema deste estudo, foram
selecionados alguns eixos considerados básicos na construção dos capítulos e, por
conseguinte, na estruturação da dissertação.
No capítulo 1 encontram-se uma reflexão sobre o entendimento da
constituição da subjetividade em face do processo educativo, alguns aspectos das
diferenças e semelhanças dos discursos, e as posições do analista e do educador
que, como sujeitos, exercem sua função a partir de um desejo. Esta proposta busca
realçar

o

entrelaçamento

dos

discursos

das

diferentes

áreas,

o

enfoque

interdisciplinar e as repercussões desta posição de diálogo das disciplinas no
desenvolvimento teórico e prático.
O capítulo 2 apresenta questões sobre a escuta da criança e a importância do
brincar para sua constituição subjetiva. Verifica-se que o saber inconsciente pode

7E ssa reflexão de H eidegger encontra-se no texto Q u ’ ap pelle-t-on penser? edição da Presses
U niversitaires de France, de 1959, p.89.

5

surgir pela repetição, pelo vazio, pela estranheza e se oferece como meio fecundo para
o desenvolvimento da arte e do conhecer. Observa-se, também, que o espaço da
criação está intrinsecamente ligado ao da interação com o outro, pela linguagem como
meio estruturante. No que se refere à infância com problemas, é pertinente pensar
sobre

a maneira como

essas

crianças

devem

ser atendidas

pelas

equipes

interdisciplinares, pois essa escuta exige uma atenção especial em relação ao ato de
prevenção, assim como ao da reestruturação. Como alternativa possível para o
atendimento, a proposta interdisciplinar surge como meio de interação dos vários
profissionais, devido à vasta complexidade de conhecimentos exigidos para o
atendimento dos transtornos do desenvolvimento.
No capítulo 3 situam-se questões relativas aos fenômenos inconscientes,
presentes na relação do sujeito com o outro, dos mitos e da estética, que oferecem uma
solução para o semidizer e sustentam nossa cultura. Nesta tecedura observa-se a
emergência do inusitado, a noção de evanescência do estranho, como instantes
reveladores do novo, de luzes que apontam para a transformação nas experiências de
criação. Essas observações percorrem idéias sobre o desejo de saber, como desejo da
verdade, e a importância dos registros do imaginário, do simbólico e do real na
constituição do sujeito.
A criança nasce em um campo de linguagem, reestrutura-se e, a partir dela, vem
ocupar seu lugar. É um processo complexo; as transformações próprias a constituição do
sujeito podem ser compreendidas, mas muitas escapam inevitavelmente do domínio do
conhecimento. Deparamo-nos então com o inusitado, o inominável, que evidenciam os
espaços da falta, do impossível fazendo parte de nossa vida.
O estranho que é expresso pela emoção, a inspiração, o sintoma, tomam-nos
num todo pulsional, nosso corpo e alma em relação com o Outro. Os mitos, a arte, a
poesia ajudam-nos na expressão daquilo que contemplamos e não conseguimos
traduzir por um saber constituído. O desejo de conhecer está articulado ao que é mais
profundo em nós, não é um processo meramente intelectual. Para alçar a determinados
conhecimentos, sentimos que percorremos alguns caminhos em nosso interior e somos
levados a amadurecer nossa relação com o mundo.
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Os versos de Caetano Veloso, interpretados por Gal Costa na canção Força
estranha, traduzem um pouco essas trilhas secretas:
“[...] O sol ainda brilha na estrada
E eu nunca passei
Eu vi a mulher preparando outra pessoa
O tempo parou para eu olhar para aquela barriga
A vida é amiga da arte
É a parte que o sol me ensinou
O sol que atravessa essa estrada
Que nunca passou
Por isso uma força me leva a cantar
Por isso essa força estranha
Por isso é que eu canto
Não posso parar
Por isso essa voz tamanha
Eu vi muitos cabelos brancos
Na fronte do artista
O tempo não pára
E no entanto ele nunca envelhece
Aquele que conhece o jogo
Do fogo das coisas que são [...]”
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CAPÍTULO 1
O PROCESSO EDUCATIVO E A PSICANÁLISE

1.1

A RELAÇÃO EDUCATIVA

Na representação dos valores sociais a educação apresenta como relevante
tarefa a função do educador, que assume a posição de mediação entre a sociedade e a
criança. A presença do educador é como um “porto seguro”, pleno de referências para
a existência e para a história desse ser em formação; produz efeitos na constituição
subjetiva e por isso é causa,1à luz da psicanálise.
A família ocupa primordialmente esse espaço educativo, oferecendo à
criança as condições estruturais necessárias para seu desenvolvimento. A escola, por
sua vez, vem proporcionar outros meios essenciais para a relação da criança com a
vida e com a sociedade.
Mannoni, ao tratar da dinâmica inconsciente entre a criança e seus pais,
analisa a importância das relações familiares que ecoam de geração a geração.
Recorre a um provérbio bíblico que necessita de uma atenção cuidadosa em sua
análise, por ser objeto de diferentes interpretações: “Os pais comeram as ervas

]A causa, segundo o N ovo D icio n á rio A u rélio , ex p re ssa aq uilo ou aq u ele que faz com que um a
co isa exista. A rticu lam o s essa ex p ressão “c a u sa ” à e x istê n cia de algo q ue é d efin id o com o coisa. A coisa,
dentro do ponto de vista p sic an a lítico , foi in tro d u zid a por F reu d no P ro jeto p a ra u m a p sico lo g ia cien tífica
(1895). K aufm ann a d efin e com o o eixo em torno do qual se co n stitu i o ad v en to de um su jeito , com o ser
falante. É um a rep rese n taç ão do pivô em torn o do qual vão se o rien tar os m o v im en to s de p en sam en to , que
visem ou não à satisfação . S egundo o “P ro je to ” , a co isa ap arece com o o O utro o rig in á rio do desejo
(K aufm ann, 1996, p .84-85). F reud vai reto m ar d ep o is essa noção da co isa, no texto da d enegação. A
rep rese n taç ão da co isa surge após o d esap a re cim en to ; a fu n ção da rep re se n ta ç ã o vem resta u rar o estado
d esejado da coisa. A ssim , a coisa se articu la à falta; e é que p or m eio d ela qu e se ab re o cam po do desejo.
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ácidas e os filhos tiveram dor nos dentes”.2
Embora essas palavras bíblicas ilustrem muitas histórias, não se deve,
segundo

Mannoni,

atribuir

culpa,

mas

admitir

que

toda

criança

participa

dinamicamente das tensões inconscientes dos pais. Com o crescimento da criança,
espera-se a superação da relação de dependência e a possibilidade de os filhos
assumirem sua condição de sujeito. A autora mostra que Dolto3 aprofunda essa análise
da importância da história familiar da criança, ordenando esta posição teórica em torno
de três pontos principais:
a) o estudo da criança através de experiências reais e im aginárias vividas a cada etapa de sua
evolução,
b) o estudo do ideal do ego fam iliar,
c) o estudo das p ro jeçõ es fan ta sm á tic as dos pais no esp aço de três g eraçõ es (M A N N O N I, M.,
1989, p .65).

Freud apresenta a reflexão sobre a questão do ideal, no texto a Introdução ao
Narcisismo, quando procura diferenciar o Eu ideal e o Ideal do Eu. Ao Eu ideal ele
relaciona o amor ególatra de que na infância era objeto o Eu verdadeiro, o narcisismo
aparecendo deslocado sobre o ideal e adornado como o infantil de todas as peifeições. Ao
Ideal do Eu é atribuído parte importante para o caminho da compreensão da psicologia
coletiva. Este ideal abrange, além da parte individual, a parte social: é também o ideal
comum de uma família, de uma classe ou de uma nação. (FREUD, 1914)

"Este p ro v érb io aparece em E ze q u iel, cap ítu lo 18. N o te-se o sen tid o p ro g re ssiv o em pregado
pelo p ro feta para p edir que não se tenha m ais que p ro fe rir tal p ro v érb io em Israel. P ara E zeq u iel: “N em o
filho resp o n d e rá pelas faltas do pai nem o pai p elas do filho. É ao ju s to qu e se im p u tará sua ju stiç a , e ao
m au a sua m a líc ia .”
3Françoise D olto - m em bro sucessivam ente da Sociedade P sicanalítica de Paris, da Sociedade de
Psicanálise e finalm ente da E scola F reudiana de Paris. E um a das figuras determ inantes da história do
m ovim ento psicanalítico na França. Seu trabalho tem sido referência para o atendim ento com crianças, tanto no
cam po psicanalítico com o no educativo.
4Ideal do Eu - A term inologia freudiana só integrou bastante tardiam ente, com o objetivo de
designar, no contexto da segunda tópica, o ideal do eu derivando-o do supereu, à m edida que representa a
transform ação da autoridade parental num m odelo (K A U FM A N N , 1996, p.255). S egundo F aplanche Pontalis, é
difícil delim itar um sentido unívoco da expressão “ideal do E g o ” . D epois de F reud, certos autores retom aram o
par form ado por estes term os para designarem duas form ações intrapsíquicas diferentes. Em F acan o ego ideal
apresenta-se com o um a form ação essencialm ente narcísica que tem sua origem na fase do espelho e que pertence
ao registro do im aginário.
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No texto Educação Impossível, Mannoni traça um paralelo que busca
estabelecer as relações em tomo do processo educativo. Realiza um estudo sobre a
pedagogia, interrogando-a sob o ponto de vista da ciência e da política:
“U m a reflexão pedagógica vinculada à reprodução das instituições (a fam ília, o Estado) existe, sem
dúvida, desde sem pre, e foi desde Platão que um a pesquisa de alcance científico se instaurou em
torno da pergunta: Por que a educação? M as, segundo a autora, o problem a foi form ulado sob sua
form a m oderna e de um modo negativo por Rousseau: ‘o educador deve apagar-se, a criança deve
ser educada à m argem da fam ília, da sociedade, dos livros, da religião. A natureza é que servirá de
gu ia...’
O interesse na abordagem de um R ousseau (na qual, hoje em dia, só se enfatiza com excessiva
freqüência o lado utópico) talvez resida no fato de se tratar m enos de traçar a im agem de uma
educação ideal do que de refletir sobre o ideal de um a educação. O que isso im plica? Por um lado,
um ideal organiza-se sem pre em torno de um a carência. P or outro lado, existe em seu desígnio,
inevitavelm ente, a dim ensão do im possível [...]. A educação está subordinada à im agem de um ideal
estab e lec id o logo de en trad a pelo p ed ag o g o e que, sim u lta n eam en te , p ro íb e toda e q u alquer
co n testaçã o d esse ideal, ou do d esejo que serve de su p o rte à sua o p ção p ed a g ó g ic a; esp era que
a crian ça venha ilu strar o fundam en to de um a d o u trin a [...]. In v ersam en te , a p o sição assum ida
por R o u sseau tinha em vista a crian ça a ed u car estu d an d o -a p or si m esm a; so b re o que a criança
rep rese n ta para o adulto traçava, pelo m enos, o cam in h o da reflex ã o so b re a ed u c aç ão ”
(M A N N O N I, M ., 1977, p.43-44).

Por esses pontos enfocados pela autora, verifica-se que critérios ideológicos
podem levar a tendenciosos esforços de adaptação da criança a ordens sociais, sem se
considerar o valor ou o fundamento dessas ordens. A relação da criança corre o risco de
ser reduzida a um processo simplesmente de adaptação, e aquilo que a singulariza como
sujeito pode apagar-se nos paradigmas estigmatizantes. Para a criança e a família é difícil
a integração à escola, onde o sentido e o valor desse encontro diário passa a ser uma
repetição maçante, sem que haja um trabalho criativo.
A educação em diversos momentos tende a se direcionar para uma
realização restrita e repetitiva que seja possível na dinâmica da sobrevivência,
tornando-se um trabalho “suportável”, ou até insuportável para alguns. Existe no
processo educativo, assim como no psicanalítico, uma causa a ser considerada, como
o que vem trazer um efeito e intervir na constituição subjetiva.
Os paradigmas e critérios a serem adotados no processo educativo visam a uma
metodologia e ao planejamento. Observa-se, no entanto, a necessidade de adaptações ao
meio e às condições em que a criança está inserida. De que adianta a uma criança receber
um conhecimento distante de sua vivência? O sujeito ultrapassa o pedagógico, e inúmeras
situações de dificuldades escolares são vistas por Dolto como sinal de saúde da criança
que se recusa a um aprisionamento ou a adaptações forçadas.
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L ’E D U C A TIO N , p. 19. 1979.

Há educadores que procuram enriquecer sua ação pedagógica promovendo
atividades que têm relação com a vida, valorizando o que a criança possa expressar
como parte integrante de seu meio sociocultural, respeitando as diferenças naturais
da história e das etnias.
Distante, porém, dos ideais, a realidade educativa pode correr o risco de
direcionar-se para a aquisição de conhecimentos como meio de poder, como busca de
status, e não como algo libertador e de integração. É a tendência da consumação do
ter, isto é, "quanto mais conhecimento e informações o indivíduo possa ter, melhor
será seu futuro". Educadores preocupados com o universo da virtualidade analisam
que o mal-estar da modernidade está ligado a esse “engolfar do sujeito” no volume de
informações, muitas sem sentido para sua existência, mas sempre com a preocupação
de que será melhor saber, para que as perspectivas do amanhã sejam melhores. É o
presente que se entrega ao futuro ser.
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Bolle,5 num artigo intitulado A idéia de formação na modernidade, enfoca
esse processo educativo que acena apenas para o ganha-pão; menciona um argumento
de Nietzche que alerta sobre a posição de que “[...] não se educa para a formação,
assim como nós a entendemos, mas é apenas uma instrução de que maneira o sujeito
possa se salvar e se proteger em sua luta pela existência”.
A estrutura de formação, entretanto, não está apoiada apenas no saber científico,
a ser transmitido como algo que fascina, mas também na estrutura pessoal dos educadores.
Saramago,6 em uma entrevista, afirmou ter vivido num meio familiar
materialmente pobre, onde não se podia comprar um livro; era-lhe, no entanto, de uma
riqueza incomparável o fato de ser descendente daqueles pastores analfabetos.
Exprime-se da seguinte maneira: “O homem mais sábio que conheci não sabia ler nem
escrever”. Referia-se ao avô materno, grande contador de histórias. Sente com clareza
que seus mestres informais tornam-se referências para a vida toda e mostram a "[...]
honradez elementar de aceitar sem ressentimentos nem frustrações seus próprios
limites”. (Folha de S. Paulo, 10/12/98, caderno 5, p. 12)
A família e a comunidade são imprescindíveis na transmissão desses
valores, não com o objetivo de acumular um maior número de informações, mas
como algo ligado ao encontro do indivíduo consigo mesmo, com sua realidade e com
o mundo ao redor, constituindo-se o conhecer fonte de alegria.
Pesquisas em educação7 realizadas por instituições não-governamentais têm
registrado o grande índice de repetência, em conseqüência da baixa auto-estima. Com
professores impacientes e sobrecarregados de afazeres, não se consegue perceber a
razão que leva a criança ao atraso na aquisição do conhecimento, interpretando-se
apressadamente a situação como sendo preguiça ou explicando pela perspectiva
patologizante os problemas de aprendizagem.

5W illi B olle apresenta este artigo num a edição organizada por G hiraldeli Paulo Junior em 1997,
descrito com mais detalhes nas referências bibliográficas.
6José Saram ago - rom ancista, teatrólogo e poeta português, nasceu de um a fam ília de cam poneses
de A zinhaga. P rêm io N obel de Literatura 1998.
?E ntre essas pode ser citado o "A celera Brasil" do Instituto A yrton Senna. São pesquisas de uso
restrito à Fundação, parcialm ente divulgadas pelos meios de com unicação.
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Gilberto Dimenstein, jornalista da Folha de S. Paulo, cujo trabalho enfoca
principalmente as questões da educação, analisa que “[...] tanto quanto a miséria, a
repetência desestimula o prazer pelo aprendizado, expulsando a criança da escola,
perseguida pela sensação de fracasso, cercada pelo estigma da incompetência e
ignorância. A legião de fracassados é engrossada por milhões de novos brasileiros a
cada ano. Dos 33 milhões de estudantes do ensino fundamental, cerca de 10 milhões
repetem todos os anos”. (Folha de S. Paulo, 21/3/99, caderno 3, p.6)
Inúmeros rótulos foram e são utilizados nos diagnósticos como disfunção
cerebral mínima (DCM),8 dislexia, disritmia e outros, camuflando problemas sóciopedagógicos. “Foi em 1962, num simpósio em Oxford, que se deu o nome de
disfunção cerebral mínima ao que se acreditava ser a causa de muitos problemas de
aprendizagem. Coube, então, à Neurologia diagnosticar e tratar dessas causas. Ao se
perceber que a Medicina não resolvia esses problemas, recorreu-se à Pedagogia e à
Psicologia”.9 (BOSSA, 1994, p.43)
Em relação ao ensino especial e aos vários atendimentos oferecidos às
crianças com debilidade mental e/ou outros transtornos que interferem no seu
desenvolvimento, há muito também a refletir. Tendlarz,10 autora de artigos dedicados à
infância com problemas, publicou um livro cujo título parte da questão: “De que
sofrem as crianças?” . Defende que a debilidade é uma certa relação de ser sem o
saber. O sujeito aloja-se, em relação ao saber, numa posição de exterioridade, de não
entender nada. É diferente da debilidade neurótica e da anorexia escolar em que a

g

A ntonio B ranco L efèvre apresenta na C oleção P ed iatria B ásica que o conceito de disfunção
cerebral m ínim a foi elaborado a princípio por D upré em 1913, e em 1947 Straus e L ehtiren tentaram
correlacionar com a “L esão cerebral m ínim a” . S urgiram a partir dessa época m uitas publicações, mas sempre
com m uita discordância em relação à caracterização pedagógica e psicológica das crianças. Os sintom as mais
freqüentes descritos são dificuldade escolar, hiperatividade, dificuldade de fala, problem as de com portam ento,
dificuldade m otora. O diagnóstico é realizado por um a equipe e a suspeita é levantada em geral nos prim eiros
dias da vida escolar. A fam ília reconhece então que o com portam ento im aturo já vinha sendo observado no lar.
O bserva-se um a reconhecida m elhora no decorrer da m aturação progressiva das estruturas do SNC. O autor
ressalta a necessidade do bom senso que evita que a D CM possa ser confundida com lim ites inferiores de
norm alidade (LE FÈ V R E , IN M A R C O N D E S, 1975, p.291-302). Podem os observar o cuidado do autor em
m ostrar o fato de o diagnóstico aparecer mais nos anos de entrada na escola, com o tam bém em cham ar a atenção
para o bom senso, quanto ao encam inham ento de crianças com problem as.
9E sta análise é feita por N adia Bossa, em seu livro A P sicop ed agogia no Brasil: contribuições a
partir da prática.
10 Silvia E lena T endlarz, psicanalista em B uenos A ires, com trabalhos dirigidos principalm ente às
questões da criança autista.
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criança não quer saber de nada, permanecendo prisioneira de uma inibição ao nível da
escolarização ou por uma rejeição do saber que leva a interrogar a verdade.11
(TENDLARZ, 1996, p.60)
As necessidades especiais impõem o aprofundamento analítico da estrutura,
e o atendimento à criança com dificuldades pressupõe interrogações permanentes,
criando situações sempre muito especiais pela própria singularidade do sujeito.
Pretende-se retomar essas questões mais adiante, com o propósito de buscar
estabelecer relações e reconhecer efeitos do inconsciente na constituição subjetiva.

1.2

O CONHECER PELA INTERAÇÃO DE DISCURSOS

No final do século XIX educadores como Itard, Pereire, Pestalozzi e Seguin
dedicaram-se às crianças que apresentavam problemas de aprendizagem. Jean Itard
notabilizou-se com o caso do menino selvagem Victor, uma história rica em detalhes
para análise. Pestalozzi, inspirado pelas idéias de Rousseau, fundou na Suíça um

Verdade, palavra proveniente do latim veritate, tem seu em prego com um para expressar conformidade
com o real; exatidão, realidade; franqueza; sinceridade. Abbagnano apresenta a noção da verdade dentro do ponto de
vista filosófico e acadêmico, distinguindo cinco conceitos fundamentais de verdade: Io) Verdade como
correspondência; 2°) Verdade como revelação; 3o) Verdade como conform idade a uma regra; 4o) Verdade como
coerência; 5o) Verdade com o utilidade. Como correspondência é o mais antigo e divulgado, “verdadeiro é o discurso
que diz as coisas como são, falso aquele que as diz como não são.” Santo A gostinho definia verdade como “o que é
assim, como aparece ou o que revela o que é, ou que se manifesta a si m esm o” . Com o revelação ou manifestação, tem
duas formas fundamentais: como a empirista ou a teológica. A forma em pirista consiste em admitir o que se revela
imediatamente ao homem, como a sensação, a intuição ou fenômeno. A teológica é a que se revela em modos de
conhecimento excepcionais ou privilegiados, por meio dos quais torna evidente a essência das coisas ou o seu ser, ou
seu próprio princípio (isto é Deus). A verdade como conformidade a uma regra ou um conceito foi pela primeira vez
enunciada por Platão: ‘T om ando como fundamento o conceito que eu julgo o mais firme, tudo o que me parece de
acordo com este, considero verdadeiro, quer se trate de causas, quer se trate de outras coisas existentes, o que não me
parece de acordo com este, considero como não verdadeiro” . A verdade com o coerência é manifestada pela primeira
vez na lógica ou morfologia do conhecimento (1888) de B. Bosanquet, e aparece na obra de F.H.Bradley que admitia a
verdade como realidade em perfeita coerência. Nietzsche foi o primeiro a formular a verdade como utilidade: “O
verdadeiro não significa em geral senão o que é apto à conservação da humanidade. O que me deixa sem vida quando
acredito nele não é a verdade para mim, é uma relação arbitrária e ilegítima do meu ser com as coisas externas” . Para a
psicanálise, a verdade está articulada a diversas conceituações, não possuindo um sentido unívoco. Em Freud pode-se
observar o sentido da em ergência do inconsciente e também para expressar a idéia de verdade histórica. Para ele, o
caminho que parte da construção feita pelo analista deveria terminar na lembrança do paciente, mas nem sempre chega
a tal ponto e, ao invés disso, espera-se produzir no paciente uma firme convicção da verdade da construção, que
produz o mesmo resultado terapêutico de uma lembrança recuperada. Segundo Kauffamn, a investigação das psicoses
deu uma contribuição essencial para a empreitada, à medida que conduziu a investigação para o cerne da estrutura dos
delírios, fazendo-nos assim assistir à construção de equivalentes subjetivos dos mitos e outras criações coletivas. Para
Lacan, a verdade está na relação do sujeito do inconsciente com a linguagem. No texto Função e Campo da Fala e
da Linguagem Lacan lembra que a fala, mesmo no auge de sua usura, preserva seu valor de téssera: “M esmo que não
comunique nada, o discurso representa a existência da com unicação; mesmo que se destine a enganar, ele especula
com a fé no testemunho [...]. Assim, é uma pontuação oportuna que dá sentido ao discurso do sujeito” .
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centro de educação para abrigar crianças pobres de todas as idades. Pereire preocupouse com a educação dos sentidos e Seguin fundou na França a primeira escola de
reeducação, rejeitando a idéia de incurabilidade para a deficiência. Em 1898, Edouard
Claparède, famoso professor de psicologia, juntamente com o neurologista François
Neville, introduziu na escola pública as classes especiais, destinadas à educação de
crianças com retardo mental. Essa foi a primeira iniciativa registrada de médicos e
educadores no campo da reeducação. Entre 1904 e 1908 iniciaram-se as primeiras
consultas médico-pedagógicas, as quais tinham o objetivo de encaminhar as crianças
para as classes especiais. (BOSSA, 1994, p. 28-29)
Segundos dados de M ery,12 na Europa Central, no início do século XX os
trabalhos de Théodore Heller, que era chamado de “o pai da pedagogia curativa”,
marcam uma guinada decisiva, suscitando o interesse pelos problemas pedagógicos da
“inadaptação caracterial”. Nesse período começa-se a ampliar o estudo da pedagogia
como uma terapêutica, sendo essa pedagogia “especial” influenciada por correntes
contemporâneas,

quando

a

atitude

dos

pedagogos

se

modifica,

graças

ao

desenvolvimento da psicanálise. (MERY,1985, p .11-12)
Em 1930, Anna Freud publica Iniciação à Psicanálise para Educadores,
procurando estabelecer uma proximidade da psicanálise com a educação e esclarecer
que o conhecimento da criança propiciado pela psicanálise, ou o conhecimento da
constituição subjetiva, pode ajudar o educador em sua tarefa.
Iniciativas eram comuns na Europa até a eclosão da Segunda Guerra
Mundial, que veio pôr fim à maioria dos trabalhos e organizações.
É após a Guerra, em 1945, que G. Mauco e J. Boutonier elaboram o projeto para
a criação de um centro médico-pedagógico na França, na tentativa de encontrar soluções
para os problemas de crianças com dificuldade de relacionamento e aprendizagem.
No

princípio,

as

noções

e

intervenções

psicanalíticas

nos

centros

psicopedagógicos foram discretas. Eram atendidos alunos de todas as origens, com

12Janine M ery - T itulo original: P édagogie C urative S colaire et P sych an alyse, de Les Éditions
ESF, Paris.
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dificuldades de comportamento ou que não acompanhavam as atividades, em função
da irritabilidade, desatenção, alterações no relacionamento com inibições ou atitudes
agressivas, déficit cognitivo, dos mais leves aos mais acentuados.
Esses centros procuravam evitar o erro de ater-se aos sintomas em vez de
tratar a causa profunda dos transtornos. Deste ponto de vista, as consultas não se
concentravam no pedido inicial dos pais, mas naquilo que esse pedido ocultava, pois
além do motivo escolar mencionado inicialmente, havia interferência de inquietações
inconscientes manifestadas pelos pais e filhos.
Para Mauco,13 resta muito a refletir nessa interação da psicanálise; confessa-se
partidário do círculo daqueles que pensam que o contributo psicanalítico não deve
permanecer apanágio de uma clientela rica, nem monopólio comercial da medicina, nem
tampouco uma “[...] tentativa maldita de uma ciência secreta ciosamente guardada por
seitas de iniciados [...]. A psicanálise não tem que temer que seja conhecido o essencial do
seu contributo para o conhecimento interior do homem”. (MAUCO, 1968, p. 17)
Posteriormente, em 1950, Debesse organiza um centro psicopedagógico
em Estrasburgo, usando a expressão “pedagogia curativa” para nomear seus
trabalhos. Outras iniciativas foram surgindo, preconizando a utilização dos
conhecimentos oriundos da Psicologia, da Psicanálise

e da Pedagogia na

compreensão das dificuldades das crianças. Dessa forma, várias áreas de trabalho
vieram somar-se no atendimento à criança.
As demandas tornam-se mais explícitas para a psicanálise e para a
compreensão do discurso psicanalítico, quanto à constituição do sujeito. Admite-se
hoje que não basta uma criança ter inteligência suficiente e saúde satisfatória para se
desenvolver. Ela necessita ter exploradas suas capacidades relacionais, cuja base está
na constituição subjetiva. A criança chega à escola trazendo toda a experiência que
teve anteriormente em família, que é seu primeiro núcleo educacional.

l3G eorges M auco, psicanalista, pedagogo e especialista em geografia hum ana. Sua experiência do
ensino e da sociedade levou-o desde cedo a levantar os problem as da adaptação. U m a das suas prim eiras obras
foi Les é tra n g e r s em F ra n c e et le u r a d a p ta tio n .
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A reformulação das questões colocadas pelas diferentes áreas que
envolvem o trabalho de interação, em função das novidades que vão surgindo a
partir da práxis, não é imediato. Isto porque existe um tempo de elaboração
requerido para a compreensão desses conhecimentos e enriquecimento das diversas
abordagens. A partir daí, é possível aliar o espírito de criação ao desejo de saber
das equipes.
Na análise da articulação entre psicanálise e educação, têm-se como ponto de
partida algumas interrogações: Qual seria a ajuda do discurso psicanalítico e sua
influência no processo educativo? Será possível a aplicação do conhecimento
psicanalítico à pedagogia? A esse respeito, inúmeros trabalhos já contribuem para
lançar novas interrogações, desafiando a que se aprofundem cada vez mais esses
campos de pesquisa.
Segundo Kupfer,14 cuja equipe tem dedicado muita atenção a esses estudos,
constata-se na prática que a psicanálise não pode ser confundida e servir como
fundamento e princípio organizador de um sistema ou de uma metodologia
educacional (KUPFER, 1992, p. 59). Faz-se necessário, portanto, trabalhar as
distinções dos dois campos, como meios de aprofundamento e fundamentação, pois
que, na relação com o outro, para haver interação e crescimento, é importante que cada
um possa assumir o que o diferencia e o identifica. “Quer-se entender como uma
criança pensa? Leia-se Piaget. Quer-se entender o que sente uma criança, ou por que é
agressiva? Leia-se Freud”. (KUPFER, 1992, p.63)
Evely Levy, psicopedagoga do Centro Lydia Coriat,15 expõe em suas
palestras que, desde Freud, têm sido múltiplas as maneiras de pensar as relações
entre psicanálise e educação. Essas diferentes maneiras de inter-relacioná-las têm
gerado intervenções igualmente diferentes, tanto no âmbito educativo sistemático

14M aria C ristina K upfer é psicanalista, professora livre docente do Instituto de P sicologia da USP.
D iretora G eral do L ugar de Vida: P ré-E scola T erapêutica, com atendim ento às crianças com problem as no
desenvolvim ento, principalm ente às crianças autistas.
150 Centro L ydia C oriat é um instituto privado de aperfeiçoam ento docente, um a fundação para o
estudo dos problem as da infância, situado em B uenos Aires.
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quanto no analítico, bem como nas intervenções dos diferentes profissionais de saúde
e da educação.
Em relação a essa integração, psicanalistas e educadores que estudam e
debatem nas mesas dos encontros buscam aprofundar os posicionamentos e suas
intervenções no exercício de uma ética. Para Di Ciaccia16 “[...] a pedagogia tem uma
função própria que não pode ser sobreposta à da psicanálise, e inversamente a da
psicanálise tem uma função própria que está de certa forma em oposição à da
pedagogia”. (DI CIACCIA, 1990, p. 18). As distinções possibilitam um movimento de
complementaridade e não de afastamento; ambos, educador e analista, devem acolher a
palavra,17 para que o humano se subjetive. Tanto para o educador quanto para o analista, o
problema é reconhecer o desejo da criança. Somente uma diferença se perfilaria entre a
ação do educador e a do psicanalista, quanto ao conteúdo: o educador reservando-se o
direito ao reconhecimento do desejo veiculado pela palavra dita, e o analista ao
reconhecimento do desejo veiculado pela palavra não dita, o sintoma, por exemplo. Quer
sejam os pais, quer o professor, quer o analista, eles têm como dever, com respeito à
criança, estabelecê-la como sujeito, por meio da palavra.
Pela via da linguagem se constitui o sujeito. Esta via é organizadora, e nesse
contexto de valorização da palavra, equipes de trabalho organizam-se de diferentes
maneiras. Tendlarz destaca três experiências - a seguir descritas - de instituições para
atendimento às crianças com transtornos graves.

16P sicanalista fundador de A ntenne 110, instituição belga para crianças com transtornos graves.
17P alavra é um substantivo derivado do grego parabolé e do latim parabola. É no sentido com um
uma m anifestação verbal ou escrita, um a expressão do pensam ento. Segundo Saussure, é a m anifestação
lingüística do indivíduo, diferentem ente da língua, que possui um a função social. N. A bbagnano define-a com o o
ato individual da vontade e da inteligência no qual convém distinguir: I o) As com binações nas quais o sujeito
que fala utiliza o código da língua para exprim ir o seu pensam ento pessoal; 2) O m ecanism o psicológico que lhe
perm ita exteriorizar estas com binações. P ara a psicanálise, a palavra, a fala e a linguagem fazem parte de uma
construção estrutural im portante na constituição do sujeito, L acan m ostra nos diversos m om entos de sua obra a
im portância da função da linguagem : “O que busco na fala é a resposta do outro. O que me constitui com o
sujeito é m inha pergunta.” O sim bólico está, portanto, inteiro na fala, com o efeito de um sujeito. K auffm am n
trabalha tam bém o conceito da fala, dizendo que é possível advir com o sujeito e esse advento assegura a ética da
psicanálise. Se os seres utilizassem constantem ente a palavra justa, não haveria fala, haveria apenas a língua
im pressa nos dicionários, depositada. A fala se distingue assim da linguagem porque cobre o cam po da verdade
singular, ao passo que a linguagem cobre o da lei.
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Em Bonneuil não se faz psicanálise, embora o conjunto do trabalho não a
dispense como referência. A organização institucional funciona como instrumento
terapêutico. É um lugar que se propõe como de permanência. É de fundamental
importância essa posição de um espaço de pertinência para as crianças, principalmente
as autistas. Elas passam temporadas em Bonneuil, em alternância com outros lugares.
Mannoni observa que, na oscilação entre esse lugar de vida e outro, emerge um sujeito
em busca do desejo. Admite que “mediante ausência, ambos têm a possibilidade de
metaforizar sua relação com o outro”, propiciando à criança autista reapropriar-se
simbolicamente de seu corpo que tinha abandonado para “o poder real da mãe”,18
começando com tais separações a desejar e a falar.
Nas instituições belgas “Antenne 110” e “Le Courtil”, a proposta é não misturar
o tratamento analítico com o trabalho no interior da instituição, embora tenham como
eixo de orientação a psicanálise lacaniana.
A instituição “Antenne 110” foi fundada por Antonio Di Ciaccia, perto de
Bruxelas, em 1974. Da equipe espera-se que promova um encontro com as crianças;
que seus integrantes não atuem como psicólogos ou psicoterapeutas, e menos ainda
como psicanalistas, mas que se ocupem de oficinas ou de atividades da vida cotidiana.
Nesse âmbito, diante de uma conjuntura particular, as crianças acolhem de outra
maneira suas intervenções. O responsável terapêutico deve garantir que a instituição
esteja relacionada a um lugar vazio; isto é, que não haja um saber constituído
anteriormente e não se bloqueie o trabalho de elaboração coletivo.
“Le Courtil” é uma instituição fundada em setembro de 1982, para atendimento
a crianças psicóticas e neuróticas graves, em Lille-Roubaix-Tourcoing (fronteira
França-Bélgica). Os “interventores” não são analistas, mas contam com uma
experiência pessoal de análise. O trabalho visa privilegiar os efeitos das palavras e sua

18“O

~

poder real da m ãe” é um a expressão utilizada para explicar um a relaçao sim biótica da mãe em
relação à criança, que im pede a intervenção paterna e conseqüentem ente leva às dificuldades de estruturação da
criança. A separação é um processo gradativo em que a criança vai pouco a pouco assegurando-se que poderá
sair de perto de sua mãe sem perder-se. A palavra separação possui um sentido de apartar, 'nascer', 'se parir';
separação do outro, ao m esm o tem po o engendrar a si mesmo.

19

ação de orientação para o sujeito. As intervenções não constituem meios de
interpretação nem de ação programada. Não se trata de dar sentido às ações da criança;
trata-se de uma intervenção que vise ao sujeito, despertando a emergência da dimensão
subjetiva, sem cristalizar por isso um sentido. Como exemplo, relatam o caso de um
menino que foge da instituição. Decidem ir buscá-lo de carro e, no momento em que o
encontram, em vez de pararem, acenam para ele e vão embora. O efeito dessa surpresa
faz com que o menino volte sozinho. (TENDLAZ, 1996, p. 100-101)
Para o educador há um sentido que ele imprime à comunicação, ele visa ao
saber tomado numa direção pré-determinada. O efeito de linguagem, para a psicanálise, é
inseparável da posição de verdade, que brota espontaneamente e nos mobiliza pela ruptura
do sentido. Não se trata de uma relação com o absurdo, mas sim dos “bem-sucedidos”
atos falhos, os chistes e os sonhos, assim como os sintomas que foram analisados por
Freud, e que podemos constatar a todo instante em nossas relações.
No texto O Avesso da psicanálise, Lacan faz uma articulação entre a
ciência, o mito e o inconsciente, afirmando que o saber inconsciente surge como um
saber disjunto, tal como o reencontramos no inconsciente, estranho ao discurso da
ciência. Torna-se, pois, surpreendente admitir que o discurso do inconsciente
“imponha”. Por mais estranho que possa parecer, ele corresponde a algo relativo à
instituição do próprio discurso do mestre, na sua proposição, e se impõe à ciência
como fato (LACAN, 1970, p.85).
Esse saber inconsciente nos ensina; faz-se presente a todo instante e
podemos sem sobressaltos acolhê-lo e aceitar sua interação em nossas vidas. A posição
do analista como sujeito suposto-saber,19 na direção da cura, limita-se ao campo da
linguagem como meio de encontro do sujeito do inconsciente, e não do sujeito do
conhecimento, como meio para investigação.

I90 conceito de sujeito suposto-saber é trabalhado na obra de L acan em diversos m om entos. Em Le
transfert, dans sa disparité subjective, sa p rétendue situation, ses excursion s techniques, m ostra a posição
de Sócrates ao ser interrogado (no B anquete), associando-o à posição do analista. Sócrates apresenta-se como
nada sabendo, a não ser as coisas do am or, e quando é sua vez de falar disso, não consegue fazer outra coisa
senão reenviar e citar as palavras de um outro, D iotim a (K A U FM A N N , 1996, p .504). E ste conceito será
retom ado nos capítulos seguintes.
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Na condição de educador, o professor assume, por sua vez, a função de
transmissão e busca do saber. Para Lacan, o discurso do mestre caracteriza-se como
comportando uma verdade oculta;
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não quer dizer que esse discurso se oculte, ou

se esconda. Espera-se que este discurso surpreenda, trazendo as rearticulações entre
o saber já constituído e esse algo novo que se desvela a cada instante, numa
recriação contínua.
Os efeitos da surpresa, da magia das coisas que se apresentam como
inusitadas, daquilo que não sabemos e podemos descobrir, trazem um clima de
descontração e desejo. Os desafios são estimulantes para o espírito de pesquisa21 e de
investigação que está presente no dia-a-dia das pessoas, desde os pequenos, quando
exploram tudo ao seu redor.
Com relação a essa verdade do saber inconsciente e seus efeitos, Freud
contribui muito. As obras Psicopatologia da vida cotidiana, O chiste e sua relação
com o inconsciente e A Interpretação dos sonhos mostram de maneira simples e
clara, com muitos exemplos, a importância dessas manifestações. São meios de
produção de um saber inconsciente, que nos ajudam na construção a posteriori do
conhecimento psicanalítico, momentos de elaboração para uma transmissão.
Para Freud, a educação ocupa um lugar central e imprescindível na vida das
pessoas, e analisa esses aspectos enlaçando os efeitos inconscientes à ação dos
educadores, sob vários ângulos.

"°0 que possibilita a Lacan uma analogia da palavra oculto {cachê) que em francês tem suas virtudes
terminológicas com a origem latina: coactus, do verbo coactare, coactitare, coacticare. (LACAN, 1970, p.74)
21T rata-se aqui do espírito de pesquisa espontâneo, pois a pesquisa, desde G alileu até a ciência
m oderna, necessitava de condições experim entais de realização. “ [...] a partir do fim do século X V II, ciência e
técnica realm ente se uniram por laços indissolúveis. Porém , é claro para todos, hoje que toda proeza técnica
reflete um avanço do conhecim ento científico, m esm o que a natureza e a força desse laço continuem sendo um
m istério para a m aioria” . (G R A N G E R , 1994, p. 17)
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1.3

A EDUCAÇÃO SEGUNDO FREUD

“Só pode ser pedagogo aquele que se encontrar
capacitado para penetrar na ahna infantil... Nós,
os adultos, não compreendemos nossa própria
infância. ” (Freud, 1913)

Freud via a psicanálise como fonte de ajuda à educação, mas não como
substituição desta. Sabemos que para um pai psicanalista, lhe é claro que sua relação
com seu filho será sempre como pai e educador, não podendo utilizar-se de recursos
próprios à psicanálise nesta relação que lhe toca e lhe demanda a função de pai. Freud
via claro três funções impossíveis22 na vida: o educar, o governar e o psicanalisar.
Trata-se, claro, de profissões que lidam com a estrutura humana e com toda a gama de
subjetividades geradoras de infindáveis meios de relações, muitas delas difíceis, outras
impossíveis de serem apreendidas.
As reflexões que Freud faz em seus textos, em relação à educação,
apresentam-se com vários momentos interessantes. No texto Três ensaios para a
sexualidade (1905), aborda as questões sobre a sexualidade infantil, numa época em
que predominava a resistência em reconhecer a criança com sua sexualidade em plena
atividade, no alvorecer de suas funções.
Freud estuda o desenvolvimento da libido, como ocorrem suas manifestações
e a importância da relação educativa que possibilite o florescer saudável da
sexualidade. Observa que, diante de crianças nascidas em sociedade civilizada, tem-se
a impressão de que diques que limitam o extravasamento dessa libido constituem obra
da educação. Mas questiona “com que elementos se constituem estes diques tão

22P ara a psicanálise, o im possível tem um sentido diferente do que usam os corriqueiram ente. É a
relação com o vir-a-ser e com o que estará sem pre em falta. N ão se com pleta, estará sem pre com o uma questão
em aberto.
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importantes para a cultura e para a normalidade ulteriores do indivíduo?” Freud
analisa, assim, o desvio da energia sexual para outros fins, dentre eles as reações
chamadas de formação reativa e sublimação23. Mostra em seu texto que os
historiadores da civilização concordam em aceitar que neste processo da sublimação,
as forças pulsionais24 sexuais são desviadas de seus fins e orientadas para rumos
*

diferentes.
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Este mecanismo proporciona poderosos elementos para todas as funções

culturais. (FREUD, 1905, p. 55)
Para Freud, é desejável que a criança evolua no espaço da brincadeira e que
não se submeta precocemente à dominação completa de realidades, aliás, que ela não
tem meios de bem avaliar. E, em Cinco lições de psicanálise, diz: “Se quiserem, os
senhores podem descrever o tratamento psicanalítico como não sendo outra coisa
senão a continuação da educação”.
No texto da teoria sexual Freud assim se expressa: “Nossas melhores
inclinações brotam como formação reativa e sublimação, o húmus de nossas piores
inclinações. A educação deve abster-se cuidadosamente de tamponar essas fecundas
fontes de força e limitar-se a favorecer os processos pelos quais essas energias são
93
“ O term o sublim ação vem do latim sublim is e significa um grau m uito elevado na escala de valores
morais, intelectuais ou estéticos. Freud introduziu no vocabulário psicanalítico para explicar atividades humanas
sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elem ento propulsor na força da
pulsão sexual. Segundo L aplanche, Freud descreveu com o atividades de sublim ação, principalm ente, a atividade
artística e a investigação intelectual. P ara K aufm ann, a sublim ação constitui um a das características mais
destacadas do desenvolvim ento cultural; é ela que perm ite às atividades psíquicas elevadas, científicas ou
artísticas ou ideológicas, desem penhar um papel tão im portante na vida dos seres civilizados. N essa perspectiva,
a arte perm anece para Freud uma via privilegiada da sublim ação, à m edida que é por si m esm a prom otora de
obra, mas tam bém porque, na presença/ausência dessa obra, estabelece-se um a relação com outrem . Este
conceito da sublim ação tendo com o fonte as pulsões sexuais tem sido revisto por alguns psicanalistas, com o
A ntoine V ergote, que analisa no seu artigo A p sicanálise à prova da su blim ação o fato de Freud não ter
conseguido reconhecer que o m om ento negativo da experiência traum ática, pode ser retom ado no ato com plexo
de uma nova relação.
24A pesar de nas O bras C om pletas de Sigm und Freud, da E ditora D elta, a palavra alem ã ’trieb' ser
traduzida por instinto, aqui utilizam os 'pulsão', para m anter a fidelidade à linha de pensam ento do autor.
25Para ilustrar esse ponto, C laude H aim os fala em um prefácio da coletânea dos textos de Françoise
Dolto que a criança, um a vez situada na suas relações fam iliares, deve com preender seus lim ites. De fato, todos
os desejos são legítim os e devem ser ditos com o tais, mas nem todos são realizáveis. A criança, ajudada pelas
palavras dos pais, deve travar consigo m esm a uma luta para renunciar às satisfações a curto prazo que a
im pedem de ir mais longe. (H A LM O S, C. 1998, p. 16)
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conduzidas para o bom caminho”. Mais tarde, em Novas conferências introdutórias
sobre psicanálise (CONFERÊNCIA XXXIV -

1933), depois de sublinhar a

importância pedagógica da análise, atestada pelos trabalhos de Anna Freud, ele
efetivamente insiste em alguns pontos: para as crianças a psicanálise representa um
ganho satisfatório, a criança é muito propícia a tratamento analítico; os resultados são
seguros e duradouros. Uma criança é um objeto psicologicamente diferente de um
adulto. De vez que não possui superego, o método da associação livre não tem muita
razão de ser e a transferência desempenha um papel diferente (porquanto os pais reais
ainda estão em evidência). As resistências internas26 contra as quais lutamos, no caso
dos adultos, são na sua maior parte substituídas, nas crianças, pelas dificuldades
externas. Se os pais são aqueles que propriamente se constituem em veículos da
resistência, o objetivo da análise - e a análise como tal - muitas vezes corre perigo.27
Freud deduz que, não raro, é necessária determinada dose de influência analítica junto
aos pais.
“ [...] A iniciativa para a aplicação da psicanálise à educação deve, hoje, ser buscada em outra área.
V am os tornar claro para nós m esm os qual a tarefa prim eira da educação. A criança deve aprender a
controlar seus instintos. É im possível conceder-lhe liberdade de pôr em prática todos os seus
im pulsos sem restrição. Fazê-lo seria um experim ento m uito instrutivo para os psicólogos de
crianças; mas a vida seria im possível para os pais, e as próprias crianças sofreriam grave prejuízo,
que se exteriorizaria, em parte, im ediatam ente, e, em parte, nos anos subseqüentes. P or conseguinte,
a educação deve inibir, proibir e suprim ir, e isto ela p rocu rou fazer em todos os períodos da
h istória [...]. Assim , a educação tem de escolher seu cam inho entre o Sila (sic)“ da não
interferência e o C aribdis da frustração. A m enos que o problem a seja inteiram ente insolúvel, deve
se descobrir um ponto ótim o que possibilite à educação atingir o m áxim o com o m ínim o de dano.
Será, portanto, um a questão de decidir quanto proibir, em que hora e por que meios. E, ademais,

260 conceito de resistência na psicanálise foi introduzido por F reud; segundo L aplanche, dá-se o
nom e de resistência a tudo o que, nos atos ou palavras do analisando, se opõe ao acesso a seu inconsciente. A
razão desses obstáculos se liga à própria natureza do tratam ento. A m edida que, ao falar, aprofunda-se mais para
o reconhecim ento de conflitos e de lem branças difíceis, existe um a tendência, portanto, em evitar ou até negar a
existência dos m esm os.
"7N a prática da psicanálise de crianças, há de se levar em conta os sentim entos dos pais em relação
ao tratam ento. C om freqüência as sessões são interrom pidas em função da solicitação dos pais que, por diversos
m otivos, agem independentes do desejo da criança.
28A edição de agosto de 1976 da Im ago E ditora traz a palavra C ila grafada com S, porém Sila em
língua portuguesa tem outro significado que não daria sentido à expressão de Freud. N a expressão latina: Incidis
in Scyllam , cupiens vitare C harybdim - “Cais em Cila querendo evitar C aribdis” , C ila significa escolho no mar
da Sicilia; Caribdis: sorvedouro no m esm o mar (RO N A I, P, 1985, p .339).
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devem os levar em conta o fato de que os objetos de nossa influência educacional têm disposições
constitucionais inatas m uito diferentes, de m odo que é quase im possível que o m esm o método
educativo possa ser uniform em ente bom para todas as crianças [...]. Se a educação descobrir o
ponto ótim o e executar suas tarefas de m aneira ideal, ela pode esperar elim inar um dos fatores
na etiologia do ad oecer a influência dos traum as acidentais da in fâ n cia .[...] Se considerarm os
agora os difíceis problem as com que se defronta o educador - com o ele tem de reconhecer a
individualidade constitucional da criança, de inferir, a partir de pequenos indícios, o que é que está se
passando na m ente im atura desta, de dar-lhe a quantidade exata de am or e, ao m esm o tempo, manter
um grau eficaz de autoridade, haverem os de dizer a nós m esm os que a única preparação adequada para
a profissão de educador é uma sólida formação psicanalítica. Seria m elhor que o educador tivesse sido,
ele próprio, analisado, de vez que é impossível assim ilar a análise sem experim entá-la pessoalm ente. A
análise de professores e educadores parece ser um a m edida profilática m ais eficiente do que a
análise das crianças, e são m enores as dificuldades para pô-la em prática [...] Podem os mencionar,
conquanto apenas com o consideração incidental, um m eio indireto da educação de crianças ser
ajudada pela análise, um modo que, com o tempo, pode adquirir m aior influência. Os pais que tiverem
em si a experiência da análise, e devem muito a ela, têm a com preensão interna (insight) das falhas
havidas na sua própria educação, tratarão seus filhos com m elhor com preensão e lhes pouparão muitas
coisas, de que não foram poupados.” (FREU D , 1933,p .181-183 sem grifos no original)

Observa-se que Freud direciona seu pensamento colocando a ação do
educador já desde o início de vida da criança, trazendo o suporte para o controle das
pulsões. Esse recalque é necessário para a estruturação da criança e o direcionamento
aos valores culturais. Qual é o ponto considerado ótimo? É uma descoberta para cada
educador, constituindo um ideal almejado por aqueles que, responsabilizando-se pela
criança, compreendem sua importância e influência na vida do educando. A forma
como o educador vem ocupar seu lugar refletirá como meios de prevenção, ou não, do
adoecer infantil.
Dolto, em um artigo chamado Introdução a uma página de educação,
afirma o seguinte:
“A creditam os que a educação pode ser posta ao alcance de todos os que são de boa vontade, de
todos os que se em ocionam diante da vida de um a criança que a natureza lhes confiou para guiá-la
em seu desenvolvim ento individual e em sua adaptação à vida social. P ara os pais, a educação dos
filhos se traduz por problem as pequenos ou grandes a serem resolvidos de um a m aneira ou de outra.
A escolha da m aneira de agir é, por vezes, im portantíssim a, a situação não perm ite m anobras em
falso. Q ue fazer em tal ou tal caso? N a escolha da atitude a tom ar, m uitos fatores podem contar: o
tem peram ento dos filhos e o dos pais, o gênero de educação recebido ou não recebido por estes, seu
ideal para o filho, m uitas vezes opostos às capacidades ou ao caráter deste, às condições m ateriais e
sociais da vida.” (D O LTO , F., 1998, p.99)

Essas palavras de Dolto mostram-nos a diversidade de situações presentes na
relação educativa. Não se trata de analisar as causas e conseqüências, mas de articular
uma reflexão que produza uma relação de vida que propicie a identificação dos nós
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que impedem, que emperram muitas vezes o processo de formação. Essa fluidez surge
a partir do acolhimento da palavra, quando o sujeito se sente em liberdade, mesmo
sendo convocado a falar.
Consideramos ideal que na formação do educador haja espaço para suas
interrogações; quando um não souber, deve perguntar aos outros e não só viver num
clima de cobrança da eficácia do saber a ser transmitido. O educador, também como
sujeito de desejo, necessita da escuta e do compartilhar suas dúvidas em um ambiente
de confiança. A interlocução entre os colegas das diferentes áreas lhe abrirá esse lugar
de trocas e de reconhecimento. Essa interlocução, no entanto, precisa ser diferenciada
do trabalho em grupo do psicodrama, cujo enfoque é terapêutico. Ao falar sobre suas
dúvidas, o profissional estará contribuindo com interrogações e sugestões na
construção de uma prática, com a consciência de estar em constante formação.

1.4

DISCURSOS EM RECONHECIMENTO

“...estou convencido de que chegará o dia em
que a psicologia das fu n çõ es cognitivas e a
psicanálise estarão obrigadas a se fundirem em
uma teoria geral que m elhorará ambas e as
•
•
^ „29
corrigira .
Jecin Piaget

No âmbito da educação “especializada”, há muitas iniciativas de escolas e
institutos médico-pedagógicos, alguns já mencionados no item 1.2, cuja formação
psicanalítica dos educadores passa a ser valorizada, na esperança de que estes defrontem
de forma verdadeira e criativa as questões vitais, melhorando significativamente as
relações de trabalho.

29A propósito desta afirm ação de Piaget, podem os observar, em face dos estudos que têm sido
dedicados a essas áreas, que atualm ente não se trata de pensar num a fusão teórica, para um a organização geral e
única, mas sim na possibilidade da interação dos cam pos de estudo e aplicação. N ão podem os pensar numa
correção, mas sim no posicionam ento crítico e de reinterpretação, com o meios para essa evolução e interação
teórica. M uito se tem a trabalhar para a possibilidade do reconhecim ento das diferenças e dos lim ites próprios a
cada intervenção.
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Kupfer argumenta, em seu texto sobre Freud e a Educação, que a
psicanálise pode transmitir à educação um outro modo de ver e de entender a prática.
Como um saber que pode gerar, dependendo naturalmente das possibilidades
subjetivas de cada educador, novas posições e organizações de trabalho.
Parece importante, pois, abrir campos para o debate dessas questões,
investigando os objetivos e os caminhos da permanente reconstrução conceituai. Para
que esta travessia seja possível, faz-se necessário que cada especialista seja capaz de
transcender seus domínios, sem receio de perder a segurança e o conforto que um
saber supostamente conseguido oferece, arriscando-se a escutar outros discursos que,
só pelo fato de serem pronunciados, questionam, mostrando seus próprios limites.
A pesquisa em educação possui base metodológica com a formalização de um
conhecimento. Não obstante, para a pesquisa em psicanálise não será possível a aplicação
de um método formal, em função de a organização do discurso inconsciente demandar
uma nova metodologia, baseada em três eixos singulares que são o da transferência,30 da
escuta flutuante31 e da associação livre.32 Verifica-se que para a psicanálise há um corpo
teórico. Sua aplicação e interpretação caminham, no entanto, na contramão do sentido

3° 0 term o transferência possui um a especial dificuldade em sua definição porque a noção assumiu,
para num erosos autores, conotações diferentes, lem brando que a psicanálise lacaniana trabalha com conceitos
estruturais. E ste term o não pertence exclusivam ente ao vocabulário psicanalítico, mas, dentro do ponto de vista
da relação do paciente com o psicanalista (a que a reflexão no texto propõe), pode ser visto com o o conjunto de
fenôm enos que constituem e dão suporte a essa relação. O conceito de transferência, na psicanálise, tem uma
evolução desde Freud. Inicialm ente vista com o um fenôm eno em que o paciente transfere para a pessoa do
analista im agens arcaicas, num a referência à transferência im aginária, e posteriorm ente com o um suporte
necessário para o ato analítico. Lacan (a partir de 1953) m uda de posição em relação ao conceito da transferência
im aginária e identifica a transferência com o ato da palavra. “C ada vez que um hom em fala a um outro de uma
form a autêntica e plena há, no sentido próprio, transferência sim bólica” .
31A escuta flutuante é um dos pilares do m étodo psicanalítico. F reud abandonou a hipnose
substituindo-a pelas associações livres dos seus pacientes. S olicitava para que dissessem tudo o que lhes vinha à
cabeça. Freud notou que apareciam lacunas na m em ória do paciente, o que constitui o fator determ inante de toda
a sua teoria. A essas lacunas atribui então o efeito de um processo cham ado recalcam ento. As forças psíquicas
que produziram esse recalcam ento podem ser detectadas na resistência que se opera contra a recuperação das
lem branças perdidas. O fator de resistência tornou-se um a pedra angular da sua teoria.
32Associação livre é o método que Freud propõe aos seus pacientes em análise, logo após ultrapassar o da
hipnose e da sugestão, permanecendo como um procedimento fundamental para a psicanálise. Propõe-se ao analisando
um relaxamento da censura e a liberdade de dizer tudo o que lhe acorrer ao pensamento, abrindo para a sucessão das
associações importantes para a emergência dos fenômenos inconscientes.
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comum do termo, com o saber inconsciente se justapondo e provocando um esforço de
deslocamento epistemológico. Segundo Nogueira,33 a psicanálise apresenta-se “como uma
nova ciência, não como ciência experimental. Ela trabalha, não com o ser, mas com a falta
a ser, é uma outra maneira de pensar a realidade humana”.
Frente às diversas interpelações, para que o psicanalista traduza e ajude na
compreensão das relações humanas, Lacan alertava que não se pretenda compreender
demais, para não se comer o risco das interpretações selvagens. Parece-nos paradoxal
essa posição de Lacan entre o compreender o sujeito em profundidade, ao mesmo tempo
que pedia para que não o fizesse demais. Isso nos defronta com uma outra realidade do
conhecer que não se situa apenas neste saber da consciência. Marca bem, dessa forma,
as diferenças entre o saber inconsciente e o conhecimento. Vários outros estudiosos
referem-se a essas inter-relações e aos seus limites éticos, apontando a necessária e
imprescindível abertura de questões e a necessidade do tempo para compreendê-las;
muitas percepções somente poderão ser compreendidas bem depois. Para fundamentar
esse processo em relação ao tempo, Lacan apresenta a conceituação do tempo lógico,34
que não está articulado ao cronológico.
Trabalhar o discurso psicanalítico e suas articulações com os outros discursos
significa tocar em vários ângulos e faces de um prisma de inter-relações, como a da
ordem simbólica, dos mitos, tabus e ideais, da estruturação do sujeito de linguagem a
partir do Outro.35 Muito mais que comunicação, a linguagem identifica e mergulha-nos

33Luiz C arlos N ogueira é psicanalista, professor, L ivre D ocente do Instituto de Psicologia da USP.
Esta referência constitui um a intervenção no debate sobre A P esquisa na C iência, na F ilo so fia e na P sica n á lise,
realizado no dia 19 de março de 1999, no D epartam ento de F ilosofia da U FPR.
34“U m a vez que a lógica se o cu p a dos valores de v erd ad e, esse m o v im en to de co m p reen são da
relação da verdade com o tem po ju stific a que L acan ten h a p ro cu rad o u n ir ló g ica e tem po. E le o fez a partir
de 1945, em ‘Le tem p s log iq u e et P a sse rtio n de ce rtitu d e a n te c ip é e ’ m o stran d o q ue [...] O tem po se
m odula segundo três form as de sub jetiv ação : su jeito im p esso al p ara o in stan te de ver, su jeito in d efin id o
recíp ro co para o tem po para com p reen d er, su jeito da asserção p ara o m o m en to de c o n c lu ir” .
(K A U F M A N N , 1996, p. 520)
350 “Outro” é a referência, em Lacan, do simbólico ao qual o sujeito deverá chegar, indo mais além da
relação imaginária. Esta noção do grande Outro é reorganizada em diversos m omentos de sua obra, mostrando a
impossibilidade de definição de forma unívoca. “O Outro, afinal de contas, não pode se form alizar” (Seminário 9 L ’identification). O grande Outro é uma estrutura simbólica que toma várias significações, tais como o código, o
tesouro de sigmficantes, o lugar da fala e, virtualmente, da verdade, podendo representar o corpo etc. E o lugar em que
o sujeito busca se inscrever como ideal e para onde se dirige todas as vezes que fala. Pode-se dizer também que é o
lugar do inconsciente. (Aurélio de Andrade, 1985, p.74)
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numa ordem simbólica, situando-nos como mortal e sexuado. A vida, a morte, a filiação, a
sexualidade entremeiam-se no corpo lingüístico.
A linguagem entrelaça-nos à alma coletiva, a qual nos permite a continuidade
da vida afetiva. Para Freud, se os processos psíquicos de uma geração não continuassem
na geração seguinte, cada uma delas seria obrigada a adquirir de novo a orientação ante
a vida, de maneira que, nesse particular, não haveria progresso e tampouco evolução.
(FREUD, 1912, p.235)
Antes de a criança falar, ela já é falada e participa inconscientemente da
linguagem de seus pais. Ao ser concebida, ela entra no mundo dos significantes, onde
a palavra produz uma inscrição e lhe dá corpo. O mergulho nesse lugar que Lacan
chama de “Tesouro da língua” constitui o sujeito, representado pelas gerações,
histórias, mitos, lendas, esperanças, ideais e leis.
Esse campo de linguagem permite ao sujeito em formação o encontro com
sua verdade propiciadora do desejo e do saber, os quais se enlaçam numa unidade,
trazendo a marca, o traço de sua história.
Lacan adverte, no entanto, para a ambigüidade da palavra, a qual em sua
função criativa nunca possui um único sentido, um único emprego. Toda palavra é
polissêmica e remete a um mais além; sustenta muitas funções e sentidos.
A educação situa-se na intersecção de várias áreas, do conhecimento
científico ao artístico. O reconhecimento desses discursos proporciona um traspassar
aos que desejam partilhai', em equipe, o processo de formação e aperfeiçoamento.
Para

que

ocorra

uma

interação,

torna-se

pertinente

a

proposição

interdisciplinar na ultrapassagem de fronteiras demarcadas. São movimentos contínuos
de reavaliação dessas relações, em que qualquer posição de dar conta, ou a tentativa de
supremacia de um saber, pode levar ao rompimento dos elos dinâmicos, tão
importantes na relação com o outro.
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1.5

INTERDISCIPLINARIDADE: O EXERCÍCIO DO CONHECER PELAS
DIFERENÇAS
O atendimento em instituições a crianças com problemas, individualmente ou

em grupo, possibilita a escuta e produz espaço de acolhimento às mesmas. Em nosso
contexto sócio-econômico, observamos que muitas crianças com dificuldades
escolares não possuem recursos para encontrar na escola um lugar e vagam de um lado
para outro na busca de ajuda.
Para essas crianças, faz-se ainda mais importante esse espaço. Elas percebem
que a escola representa muito, socialmente, e pode propiciar-lhes o sentido de
pertinência social.
Observa-se atualmente nas instituições escolares a integração de várias áreas
para atendimento à criança e à família, abrindo-se novos horizontes que alteram
paradigmas estigmatizantes.
Os centros de referência, a partir de trabalhos dirigidos a crianças com
problemas especiais, criam um espaço de permanência para elas e de escuta à família,
possibilitando também um trabalho de prevenção, que pode desenvolver-se em
surpreendente clima de entusiasmo e participação nas atividades de música, desenho,
modelagem, leitura de histórias, teatro, jardinagem, atividades da vida diária. As
crianças, além de trabalharem suas habilidades, têm por meio desses recursos a
oportunidade do encontro com outras crianças, que se ajudam brincando.
Nota-se uma procura para atendimento e orientação, por parte das famílias e
escolas, evidenciando a necessidade de abertura desses espaços criativos, de
integração, assim como o encaminhamento ao atendimento clínico, caso se faça
necessário e possibilite a reestruturação da problemática em que estão inseridas.
Dentro do campo da clínica, Jerusalinsky36 ressalta em suas diversas
conferências que um adequado atendimento à criança requer hoje um enfoque no
36Alfredo Jerusalynsky, psicanalista argentino, um dos fundadores do Centro Lydia Coriat de Buenos
Aires, atualmente membro da Association Freudienne Internationale e da Associação Psicanalítica de Porto Alegre.
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mínimo interdisciplinar, seja na área de prevenção, seja na de tratamento. Acrescenta
que, na atualidade, o conjunto de conhecimentos de que se dispõe para orientar,
prevenir, diagnosticar e tratar problemas e doenças que afetam a infância é de tal
volume, extensão e profundidade, que é impossível ser abrangido por um único
profissional. Justifica-se pensar, a partir dessa exposição, que a formação e os estudos
são permanentes num trabalho interdisciplinar e representam meios de evolução e
criação, dentro de um ponto de vista pessoal e de grupo.
Que estranheza e inquietação pode causar em nós as diferenças dos
discursos? A viabilidade desse diálogo na prática da transmissão ocorre pelo desejo de
interação entre os praticantes dos diferentes campos teóricos.
Para Alfredo País, integrante da equipe de psicanalistas do Centro Dr.a Lydia
Coriat, deter-se no atendimento de crianças com transtornos do desenvolvimento
implica penetrar num campo de conhecimento de alta complexidade, devido à vasta
rede conceituai que o representa. Há necessidade da interlocução com os colegas que,
implicados nas mesmas questões, se voltam para as reflexões em conjunto.
Essa rede de inumeráveis entrecruzamentos teóricos é construída com a
participação das diversas disciplinas. Nenhuma disciplina científica, no entanto, pode
conter todos os operadores teóricos necessários.
Nada impede a presença da linguagem que transmite uma linha de
conhecimento usando conceitos organizados pelo rigor científico. Faz-se necessária,
porém, a interlocução que direcione o plano da prática.
Para Japiassu,37 um dos grandes méritos do método interdisciplinar reside no
fato de superar o dualismo ainda bastante persistente entre o que se convencionou
chamar de pesquisa teórica e pesquisa aplicada. Para além da pesquisa pura, teórica ou
fundamental, e da pesquisa aplicada, o interdisciplinar instaura uma pesquisa ao

37H ilton Japiassu - trabalha em seu livro In terd isciplinarid ade e P atologia do Saber, os elem entos
e instrum entos conceituais, a seu ver básicos, para um a tom ada de consciência sobre o lugar real da posição e do
tratam ento dos principais problem as epistem ológicos colocados pelas ciências hum anas, do ponto de vista de
suas relações interdisciplinares.
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mesmo tempo teórica e prática que o autor chama de “pesquisa orientada”.
(JAPIASSU, 1976, p.87)
No âmbito de uma equipe interdisciplinar, cada um pode autorizar-se a
interrogar os discursos, para que haja uma articulação. Ao se interrogarem, os colegas
criam um clima favorável para que o outro possa se expressar. Os profissionais,
oriundos de diferentes meios, abrem questões que dimensionam os limites e o alcance
de seus atos. Atos que produzem mudanças de todo o sistema, numa dinâmica
estruturante e de organização histórica, e traçam as fronteiras entre o antes e o depois.
O exercício da interdisciplinaridade na instituição é diferente de uma
intervenção psicoterapêutica ou mesmo pedagógica, específica a cada campo. Para
Françoise Dolto: “Numa equipe interdisciplinar, é utilíssimo entrecriticar-se, se a crítica
não consistir em dirigir-se repreensões mútuas, mas permitir esclarecer onde o trabalho de
um pára e onde o de outro toma o lugar deste. E não é o trabalho do outro que deve ser
interrogado, mas o método que ele emprega”. (DOLTO, 1984, p.41)
Articular, pois, os conceitos numa prática interdisciplinar não implica a
perda de especificidade ou de identidades profissionais. É a oportunidade do
acolhimento desse outro saber, representado num sistema simbólico como um
conjunto de signos que remetem a outros signos científicos.
Em relação à interdisciplinaridade na ciência da educação, Fazenda38 tem
apresentado em vários artigos e livros um posicionamento de não pretender buscar
uma super ciência, mas uma mudança em relação à vivência do conhecimento: uma
substituição da concepção fragmentária pela concepção unitária do ser humano. “O
que caracteriza uma prática interdisciplinar é o sentimento de respeito e humildade
pelo outro. Não havendo interdisciplinaridade sem uma consciência, clara por parte
daqueles que a praticam”. (FAZENDA, 1995, p. 13-14).
O que a autora propõe em seus trabalhos remete-nos ao desejo, essencial
tanto no momento da escuta do sujeito como no campo da fundamentação teórica.
38Ivani Fazenda, educadora dedicada ao estudo da interdisciplinaridade, com livros e artigos
publicados sobre este tema.
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Freud desenvolveu toda a sua pesquisa numa interlocução constante consigo mesmo e
com o outro, expressando seus desejos ou intenções a seus colegas, principalmente nas
cartas, à medida que refletia sobre as questões que o absorviam a cada momento.
O enfoque deste estudo procura deixar clara a impossibilidade de aplicação
da psicanálise como meio terapêutico a outro campo que não seja o da clínica
psicanalítica. No entanto, há um corpo teórico psicanalítico que dialoga com a
antropologia, a literatura, a arte, o cinema, assim como com os matemáticos, físicos e
lingüistas, cujas contribuições possibilitam muitos avanços. Para Kupfer, é em muitas
dessas novas bases teóricas que a moderna psicanálise se apóia. Os estudos e pesquisas
nas ciências humanas apontam para a necessidade desse trabalho de entrelaçamento
dos discursos.
Os conceitos sobre a interdisciplinaridade não estão totalmente definidos;
são construídos e organizados pela vivência e troca propiciadas nos encontros de
profissionais de diversas áreas, que trazem sua contribuição em busca de uma melhor
compreensão e aprofundamento das questões presentes na prática.
É um processo que permite reorganização de elementos novos, provenientes
das diversas áreas, a princípio isoladas, cabendo ao grupo realizar a articulação entre
elas, mediante encontros e esforços na busca das diferenças e semelhanças, partindo-se
para uma reorganização conceituai.
Granger39 entende que a pluralidade existente nos diversos tipos de
explicação sugere muitas vezes falta de segurança e talvez até uma certa
arbitrariedade. E que é preciso: “[...] reconhecer, por outro lado, que essa pluralidade
de tipos de explicação deve, sem dúvida, ser aceita como decorrente da própria
natureza dos fatos humanos; há que se admitir que o conhecimento científico desses
fatos só pode ter bom êxito pela conjunção de vários esquemas, cujo modo de
superposição e de encadeamento deve ser definido em cada caso especial”

39G ille s-G a sto n G ranger, filó so fo da ciên cia. E sta re ferên c ia en c o n tra-se no texto A C iên cia e
as C iên cias.
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(GRANGER, 1994, p 92). Define essa questão mostrando que a ciência nos propõe
enunciados verificáveis, mas não verdades imutáveis, já que existe uma história das
ciências ao longo da qual boa parte desses enunciados se modificou ou foi substituída.
Essa abertura vivifica a prática de cada profissional dentro de sua área, cria
novos horizontes e leva-nos a reinventar com o outro. Pelo que consta, o crescimento e
o enraizamento de um trabalho em grupo não podem estar longe da descoberta do
sentido profundo que essa cooperação representa para as pessoas que o executam.
Implica não apenas trabalho e estudos, mas também espaço a todos os que procurem
inserir-se neste processo. A relação com o outro encontra-se na base de sustentação e
estruturação do sujeito no processo do conhecer. Para que este possa desenvolver-se,
estará em movimento todo um sistema simbólico, sustentado pela linguagem.
Um trabalho interdisciplinar é gerador de um suporte para a aceitação da
diferença. Frente às dúvidas e à complexidade das questões, apresenta-se como uma
alternativa com amplo alcance junto aos grandes limites.
Estamos frente a paradoxos que muito nos incomodam, mas poder acolher e
suportar o não saber tudo, ou seja, a relação do conhecer e do desconhecer, torna-se
um exercício de acolhimento e generosidade científica, ao mesmo tempo que de
humildade. O conhecer deve interagir com a vida e com a aceitação da falta; é
estruturante e permite retomar a busca do saber pelo estudo, estabelecendo contato
com as fontes inesgotáveis do conhecimento.
Esta relação estreita da ciência com a vida é trabalhada por Gusdorf,40 como
se pode verificar neste parágrafo:
“ [...] As disciplinas científicas, cada vez mais distanciadas da existência concreta, constituíram -se
com o linguagens herm éticas, reservadas aos iniciados, e que parecem absorver-se ou perder-se no
niilism o de suas abstrações bem com portadas. A verdade que elas procuram e que por vezes
encontram , é um a verdade em si e para si, que nada m ais diz a ninguém ou, pelo menos, que
renunciou a assum ir a função prim ordial da vinculação do hom em com o m undo onde ele reside.”
(G U SD O R F, IN JA P IA S S U ,1976, p.15)

40G eorges G usdorf dedicou-se durante anos à com preensão das questões interdisciplinares. As
referências a ele atribuídas neste trabalho foram extraídas do prefácio do livro de H ilton Japiassu,
Interdiciplinaridade e patologia do saber (1976).
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Como teórico do conhecimento do mundo moderno, Demo41 observa que a
realidade que a ciência vê não é a realidade em sua totalidade, mas sim aquela que se
recorta como objeto a partir de uma determinada demanda.
Não escapamos de ser especialistas em nome do conhecimento aprofundado,
analiticamente capaz, mas precisamos de especialistas que acompanhem grupos
diversificados, ou seja, que saibam dialogar com os companheiros.
Ainda para Demo, interdisciplinaridade não é coisa de um cientista, por mais
que este queira fazer um esforço de alargar seus horizontes, mas de um grupo de
cientistas, e o trabalho de equipe é a verdadeira interdisciplinaridade, na qual os
conhecimentos, sempre especializados, buscam a convergência, possivelmente a
constituição de um texto único escrito a muitas mãos. (DEMO, 1997, p. 111-112)
Tendo em vista tais considerações, constata-se que essa prática não se
realiza sem perturbações dos diversos operadores teóricos e técnicos. Não se trata de
uma justaposição de saberes entre si, senão da constituição de um espaço comum, de
escuta, de abertura do campo de linguagem, em que o conhecer não se esgota. As
teorias científicas, como os icebergs, têm enorme parte imersa não científica, mas
indispensável ao desenvolvimento da ciência.
A prática psicanalítica não é desprovida de método. Apresenta-se como
uma novidade em relação a outros saberes que são desenvolvidos pela metodologia
formal. Para a psicanálise, o sujeito ocupa o lugar central na pesquisa; é ele que
interroga, é o sujeito na sua condição de criação. O estudo clínico não está
condenado a observar casos particulares para formular hipóteses a serem validadas
experimentalmente, pois sua validade é pertinente de caso a caso em sua
singularidade. A psicanálise não demonstra a compatibilidade do universal com o
singular, contrapõe-se ao método que necessita dos dados e das regras empíricas. O

41Pedro D em o, sociólogo professor titular da UnB e pesquisador do C N Pq, com pesquisas
direcionadas nas áreas de m etodologia científica e política social.
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método psicanalítico conduz a uma outra maneira de pensar a realidade humana,
considerando a existência do inconsciente que mostra sempre uma novidade. Por isso
o saber presente na transmissão psicanalítica está em constante reformulação pela
articulação proveniente da clínica.
Souza Santos42 analisa muito bem esses aspectos em relação à particularidade
presente na constituição do saber científico. Em seu texto Um Discurso sobre as
Ciências diz que:
“ [...] a ciência m oderna nos ensina pouco sobre a nossa m aneira de estar no m undo. A ciência
m oderna produz conhecim entos e desconhecim entos.
A ciência p ós-m oderna não despreza, no entanto, o co n h ecim en to que produz tecnologia, mas
entende que, tal com o o conhecim ento, o d esen v o lv im en to tecn o ló g ico deve traduzir-se em
sabedoria de vida.
É esta que assinala os m arcos da pru d ên cia à nossa aventura científica. A prudência é a
insegurança assum ida e controlada. Tal com o D escartes no lim iar da ciên cia m oderna exerceu a
dúvida em vez de a sofrer, nós, no lim iar da ciên cia pós-m o d ern a, d evem os ex ercer a insegurança
em vez de a sofrer [...].A condição ep istem o ló g ica de ciên cia rep ercu te-se na condição existencial
dos cientistas. A final, se todo o co nhecim ento é au to -co n h ecim en to , tam bém todo o
d esconhecim ento é auto-desco n h ecim en to ” . (S A N T O S , 1988, p .55-58)

Essas afirmações despertam-nos para o convite a esse exercício de
implicação do sujeito nas suas próprias questões, para que possa desenvolvê-las a
partir da escuta de sua palavra.
Não há ciência sem sujeito, sem o desejo de um cientista, que tenha a
vontade de abandonar o que já se conhece para ir em direção ao saber que ignora; por
isso, esse sujeito que interroga é insubstituível para a ciência.
Para que haja essa liberdade, é mister que cada profissional deseje
transcender as fronteiras de seus domínios epistêmicos, sendo capaz de abandonar a
segurança e o conforto que outorgam um saber conseguido e arriscar a escutar seu
discurso em meio a outros discursos. A liberdade propicia a criatividade e o
surgimento do que há de melhor em cada pessoa. Há sempre um sujeito interessado no
que a ciência não responde.

42B oaventura de Souza Santos. E sta referência está no livro: U m D iscurso sobre as C iências. Este
texto é um a versão am pliada da O ração de Sapiência, proferida na abertura solene das aulas na U niversidade de
Coim bra, no ano letivo de 1985/86.
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O acompanhamento do sujeito em formação é um exercício de liberdade e de
criação. A criança surpreende-nos a todo instante com suas inovações e criações. Algumas
reflexões sobre esse processo criativo da criança serão expostas no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2
A ESCUTA DA CRIANÇA EM SEU LUGAR DE CRIAÇÃO

2.1

A INSCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS
“É o m undo das palavras que cria o mundo das
coisas. ’’(Lacan)

Desde a concepção do ser, a linguagem acompanha e insere o sujeito no
mundo, propiciando-lhe seu lugar. O bebê, antes de nascer, já é falado, pelos pais e por
todos os que participam da vida em família. Essas palavras em torno do bebê são
muito importantes e inauguram as vias de comunicação com os que estão a seu redor.
No processo de formação, a infância estará sempre em destaque. Nela, em seu
estado frágil, a natureza mostra toda a sua exuberância. Em contato com a criança ainda
bebê, deixamo-nos tomai- por ela, procurando observar suas reações, seu olhar, seus
gestos, seu sorriso, suas palmas ao brincai', e somos magnetizados por esta relação.
E uma cumplicidade, um pacto intersubjetivo, que o amor propicia. São laços
indispensáveis para o desenvolvimento da criança. Essa intersubjetividade da relação
da criança com a mãe é carregada de significantes, que vêm produzir uma inscrição
fundamental para a constituição subjetiva.
No instante do nascimento, a criança recebe o ar que lhe é vital e se encontra
repentinamente exposta ao mundo, sendo ajudada a ocupar um lugar. O corte do cordão
umbilical lhe conduzirá a uma oxigenação por suas próprias vias respiratórias. Esse corte,
que Dolto chama de operação simbólica da castração umbilical,1 já é um marco na
edificação constitucional do sujeito, preparando-o para as outras etapas de sua vida.
Existe nessa realização a extraordinária passagem do fantasma do corpo
imaginário à realidade do corpo. As primeiras demandas da criança em relação ao coipo

^ ra n ç o is e D olto trabalha m inunciosam ente essa conceituação no texto A Im agem Inconsciente do
C orpo, cuja referência com pleta encontra-se nas R eferências B ibliográficas.
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da mãe, sua pele, o colostro que brota dos seios, presentificam essa demanda de amor. A
criança conhece essa proximidade que é expressa pelo seu grito, pelo seu corpo.
Delion2 fala sobre a riqueza táctil da pele, como a primeira via de comunicação
com o outro, e da dependência oral primordial, como muito importante para a constituição
psíquica da criança. Progressivamente a criança vai adquirindo um domínio sobre seus
movimentos e participando da relação com a mãe e as pessoas ao seu redor, em um clima
caloroso de linguagem, fundamental para seu desenvolvimento.
A função materna deverá ser sustentada desde o início pelo pai. A mãe necessita
desse suporte, pois ocupar esse lugar sozinha, sem os enlaces das relações familiares,
principalmente da função patema, significa criai' um vazio simbólico.
A noção do Eu origina-se dentro do que Lacan, após Wallon, chama de
estágio do espelho,3 em que o bebê passa pela diferenciação gradativa da imagem de
seu corpo em relação ao da mãe. E uma passagem e produz no sujeito a diferenciação
entre o seu eu e o outro.
Quando o bebê chega ao mundo e passa pelo processo de alienação, ele depende
completamente dos significantes do desejo de sua mãe. A relação de linguagem inicial é
diferente das etapas posteriores, os significantes vão-se inscrevendo no real de seu coipo
de forma absolutamente passiva. Para que possa alguma vez chegar a ter uma palavra
própria e não fique colado ao Outro materno, depende da inscrição do significante

“P ierre D elion. P siquiatra e psicanalista francês, com diversos trabalhos sobre a psicose, engajou-se
no m ovim ento de transform ação psiquiátrica francesa contem porânea.
30 estágio do espelho com o form ador da função do Eu é um a segunda com unicação feita por
L acan à com unidade psicanalítica no ano de 1949 em Zurique. A nteriorm ente já havia anunciado o Estágio do
Espelho, em 1936, por ocasião do X IV C ongresso Internacional de Psicanálise.
Essa construção teórica encontra-se nos Escritos, em que Lacan fundam enta a estruturação do Eu pela
observação da criança que ainda bebê de seis meses oferece um espetáculo cativante diante do espelho. M esm o não
tendo o controle da m archa e da postura, e estreitado por um suporte do adulto, procura superar numa azáfama
jubilatória os entraves desse apoio, buscando fixar um aspecto instantâneo da im agem no espelho.
E ssa atitude se conserva até os dezoitos m eses, período em que a criança trata a im agem apresentada
pelo espelho prim eiram ente com o se fosse na realidade outra pessoa querendo apreendê-la, tocá-la. Logo em
seguida, passa a observar que se trata de um a im agem e não de alguém que estaria atrás do espelho.
Posteriorm ente reconhece esse outro refletido no espelho com o sendo sua própria im agem . H á aí uma conquista
progressiva da identidade. L acan m ostra que a assunção ju b ilató ria da im agem especular, por esse ser ainda
m ergulhado na im potência m otora e na dependência da am am entação, que é o “filhote do hom em ” , nesse estágio
de infcins, parecer-nos-á pois m anifestar num a situação exem plar a m atriz sim bólica em que o Eu se precipita
num a form a prim ordial de se objetivar na dialética da identificação com o outro.
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fundamental, que é o do Nome do pai.4
Este significante é representante e introdutor da lei simbólica que mostra à
criança que a mãe não é tudo; que algo se estende para além dessa relação dual. Essa
função paterna leva a criança a alçar o tempo da primeira separação. A criança deixa
de ser um puro objeto do desejo da mãe e passa a ter um desejo próprio.
This5 trabalha, em seu livro O pai: Ato de Nascimento, a importância da
introdução dessa lei paterna que organiza a separação e a nomeação na existência
do sujeito.
“O nom e dado à criança perm ite evocá-la muito antes de ser concebida: m ais tarde aprenderá a
responder ao cham ado de seu nom e ou a pronunciá-lo, mas ainda não chegam os a esse ponto. No
m om ento, com Jacques Lacan e F rançoise D olto, tentem os pôr as coisas no lugar, dando à voz seu
status de objeto-causa do desejo, distinguindo cuidadosam ente entre o desejo e a necessidade. Freud
afirm ava que a m ãe aplacava a necessidade da criança apresentando-lhe o seio, a criança não era
inclinada em direção à p a la v ra , prim eiro objeto de seu desejo? ‘Q ue me falem , que me acariciem
com os sons que suas bocas produzem , que me dêem de beber o mel de suas palavras. Sou um
sujeito deseja n te.’ É o que, na escrita lacaniana, indicam os por “SOa” , fórm ula do fantasm a que une
o sujeito (S) e o objeto (a): o sujeito com o desejante, o objeto com o causa do desejo.” (THIS, B.
1987, p .171)

A escrita lacaniana do SOa expressa esse direcionamento da formação
constitucional da criança, que no início depende completamente da mãe, para esta
comunicação primordial. A mãe coloca em seus lábios os significantes, enquanto vai
traduzindo seus gestos, seu sorriso, seu choro por palavras. E o que Lacan chama de
relação de alienação necessária, isto é, do sujeito ( $ )6 em direção ao outro (a). Logo
após esse período, o movimento é alterado pela introdução do significante particular
que é o do Nome do pai, produzindo na criança as primeiras separações. Então
abandona este estado de dependência extrema para manifestar, seja o indicativo de seu
desejo, seja o de sua recusa.

4A ex p re ssão “N om e do p a i” , criad a por L acan , asso cia d a ao co n c eito da m etáfo ra paterna, é de
sum a im p o rtân cia p ara a co n c eitu aç ão da estru tu ra çã o do su jeito . O pai sim b ó lic o é um sig n ifican te cuja
função é da m etáfora p atern a, que se colo ca no lu g ar do d esejo da m ãe, na rela çã o com a criança. A
ausên cia d essa m etáfora, d efin id a com o fo raclu são do N o m e-d o -p ai é g era d o ra da p sico se. K au ffm am n diz
que o pai resu lta de um a n ec essid ad e da cad eia sim b ó lica, e en q u an to tal in stau ra um a o rd em sim bólica.
5B ernard This; P sicanalista francês, autor de diversos trabalhos que versam sobre a psicoprofilaxia e
psicoterapias obstétricas.
6Lacan usa o sinal do sujeito barrado (7T), dem onstrando assim que o sujeito em constituição é faltante.
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Essa primeira organização de alienação repetir-se-á nos diversos momentos
de vida. “O que quer que faça, sempre se está um pouquinho mais ou menos alienado,
quer seja no econômico, no político, no psicopatológico, no estético e assim por
diante”. (LACAN, Seminário XI, p. 199)
No segundo movimento, que é o da separação, completa-se a circularidade
da relação do sujeito com o outro, tão essencial quanto a primeira. Isto demonstra a
importância da separação para a constituição subjetiva, que inclui a falta.
A relação proximidade/separação7 será elaborada nos diversos jogos que a
criança vai escolher para brincar, principalmente aqueles de esconde-esconde, que elas
adoram e cujos movimentos alternados fazem-nas vibrar.
Para a criança é bom sentir as pessoas ao seu redor, falando entre si, rindo,
realizando suas atividades, brincando e conversando com ela. Todo burburinho marca
espaços preciosos de vida, que estarão presentes nos momentos mais criativos, ou de
maior dificuldade. Uma pessoa que tenha vivido esses antecedentes de forma feliz terá
mais recursos para organizar-se socialmente.

2.2

O INCONSCIENTE, UMA FONTE DE SABER

A criança forma-se, com algumas exceções, no meio familiar, e nenhuma
relação possui tal profundidade de comprometimento como esse laço inicial. A
paternidade e a maternidade colocam em evidência muitos afetos que se inscrevem na
sua constituição.
Muitos dos sentimentos presentes nessa relação são conscientes e estão ao
alcance da compreensão mais imediata. Por outro lado, a existência do inconsciente
mostra uma outra dimensão, que estará sempre enlaçada. A expressão desse

7Na concepção lacaniana, a alienação está sem pre em relação à separação, com portando uma lógica,
a da escolha, que L acan articula repetidas vezes, destinada a definir as form as de conjunção e disfunção da
relação do Sujeito com o O utro (cf. K aufm ann p.20).
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movimento do inconsciente é percebida já nos primeiros sinais do bebê. Há uma
comunicação psico-fisiológica anterior à linguagem falada, que podemos observar, por
exemplo, quando a criança, colocada junto à pele de sua mãe, se acalma; ou, ao
contrário, mostra sua desadaptação à amamentação com inquietude, por perceber
inconscientemente tensões ou angústias na mãe.
A análise da constituição subjetiva revela a percepção inconsciente, presente no
processo do conhecer desde os primórdios da vida, apontando que há um saber que suscita
o que é verdadeiro para o sujeito, na relação das pessoas com o mundo ao seu redor.
É um processo para o qual concorrem muitos fatores, como o meio social,
cultural e histórico de cada um. O surgimento do inconsciente é visto como o mais
verdadeiro, pois traz algo novo, não esperado, que mostra a participação do sujeito
com seu desejo. A criança, como vimos anteriormente, que não entra em contato com
seus desejos, sua linguagem e seu corpo, sente-se bloqueada nas suas interrogações.
Mauco diz que na experiência psicanalítica tem-se observado que muitas vezes a
dislexia e as dificuldades da aprendizagem da leitura e do cálculo em alunos
inteligentes estão ligadas a um desconhecimento do seu corpo. (MAUCO, 1968, p. 164)
É um desconhecimento de origem axiógena, que pode bloquear o investimento
libidinal do corpo. Há casos extremos em que as pulsões são bloqueadas pelas relações
angustiantes e levam a criança a proteger-se com medo inconsciente do aniquilamento.
Essa defesa provoca dificuldades no situar seu corpo em relação ao espaço e tempo, o que
traz conseqüências para sua aprendizagem.
Dolto, ao tratar da questão da relação da criança com as pessoas ligadas a
ela, no livro No Jogo do Desejo expõe uma experiência vivida pela equipe de um
hospital infantil na França:
“Quando fiz meus estudos, havia um serviço de pediatria em que o médico-chefe, o professor RibadeauDumas, decidiu, um belo dia, que as enfermeiras deveriam dedicar cinco minutos, duas vezes por dia,
independentem ente de quaisquer cuidados a serem prestados, a cada criança que tivesse a seu encargo:
cinco minutos para brincar com elas ou, se fossem pequenas dem ais para brincar, para falar-lhes, afagálas, tagarelar e sorrir - em suma, para estabelecer com elas uma relação agradável, à parte qualquer
cuidado de enferm agem administrado a seus corpos: uma relação maternal e amável, qualquer que fosse a
receptividade aparente do pequeno doente. Isso surpreendeu muito o hospital e, naturalmente, todos os
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externos falavam nessa experiência. As enfermeiras tinham aceitado e, para surpresa geral, nesse serviço,
que tanto admitia recém-nascidos quanto crianças de dois a três anos, a mortalidade caiu de maneira
espetacular.” (DOLTO, 1982, p.50)

Muitos estudos têm sido dedicados a essa perspectiva voltada para as questões
relativas à constituição subjetiva e do conhecer. Aliadas à formação estrutural, tais
questões levam em conta essa relação com o outro, afastando assim organizações cujas
propostas são sustentadas apenas no acúmulo de informações, ou seja: no atendimento
estritamente profissionalizado, desprovido de uma relação mais profunda.
Educadores reconhecem que é essencial o desejo de aprender da criança.
Esmeram-se em elaborar métodos capazes de suscitá-lo ou estimulá-lo. Para Millot8 há
os que, no entanto, parecem ignorar a importância das fontes libidinais do desejo de
saber, bem como a influência inibitória do recalque sobre a curiosidade intelectual.
São fatores inconscientes, responsáveis por diversos fracassos escolares.
A ótica freudiana apresenta a pulsão do saber (Wissenstrieb) como sendo a
que está ligada em primeiro lugar à investigação sexual e atua como dinâmica de vida,
e de desejos, fundamentais na relação com o outro. O jogo lúdico e investigativo da
criança permite-lhe definições cruciais em relação ao seu lugar no mundo, onde
vivência as instigantes percepções das diferenças e o desejo de saber o que é ser
homem ou ser mulher.
Freud em diversos momentos deteve sua atenção sobre essas questões do
saber infantil e descreve uma passagem, no ano de 1920, em que recebeu uma carta de
uma mãe norte-americana com o seguinte teor:
“Tenho de narrar-te o que a pequena disse ontem . D eclarava a ela que a prim a E m ilia ia contrair
m atrim ônio, quando a m enina disse: ‘Se E m ilia casar, terá um b e b ê ’. Fiquei surpresa e perguntei:
M as onde aprendeste isto? Ela responde então: ‘Q uando alguém casa, aparece sem pre um b eb ê’.
T ornei a perguntar: Com o podes saber disto? E a pequena retrucou: ‘Ora, sei m uita coisa mais, sei
tam bém que as casas crescem no so lo ’. Im agina que estranha associação de pensam ento! E
justam ente isto que eu pretendia dizer um dia a ela para dar explicações. E então ela continua: ‘Sei
que tam bém o bom D eus cria o m u n d o ’. Q uando ela diz tais coisas custa-m e acreditar que ainda não
tem quatro anos.”

8C atherine M illot, psicanalista francesa ligada ao m ovim ento lacaniano, trabalha sobre a relaçao da
psicanálise e a educação no seu livro Freud A ntipedagogo.
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Freud acompanha o relato e relaciona o fato de a criança saber utilizar
desde cedo os símbolos. Ela sabe que as crianças crescem dentro da mãe e expressa
seu saber substituindo a imagem da mãe pela mãe-terra. Ao comunicar-se um
pouco mais, mostra que conhece a origem das crianças e que tudo é obra dos pais;
mas substitui a palavra pai pela via da sublimação; o bom Deus cria o mundo.
As atividades de arte ou outras propostas para o trabalho com as crianças estão
sujeitas a técnicas e leis essenciais que criam um meio estruturante para o
desenvolvimento da sublimação. É por meio delas que ocorrem a socialização e interação
com o outro, e um lugar para conhecer. Quando as crianças estão em volta de uma mesa
de trabalho, desempenhando sua função, participam de atividades integradoras em que
cada uma percebe a si mesma e ao outro, com suas semelhanças e diferenças.
Quando acompanhamos a criança nas suas brincadeiras, observamos que o
jogo não é o mesmo para todas. Ele é transformado e transformador. Cada momento
desse brincar é singular. Para Piaget, o jogo é um ato cognitivo e estruturante. Os
objetos dos jogos interpelam por si mesmo, pelas suas propriedades como forma, cor,
substância com ou sem resistência. Mas o erro piagético é apontado por Lacan como a
colocação do discurso com um traço egocêntrico e sem reciprocidade.
“A criança não fala para si como dizem. Sem dúvida, ela não se dirige a outro, se utilizarmos aqui a
repartição teórica que se nos deduz da função do eu e do tu. M as é preciso que haja outros lá, os
pequenos, todos juntos a se entregarem por exemplo a joguinhos de operações com o eles são em certos
métodos ditos de educação ativa, é aí que eles falam, eles não se dirigem a tal ou tal pessoa, eles falam, se
vocês me permitem o termo, para lá, do canto da coxia” . (LACAN, Seminário XI, p. 197)

Os elementos estruturais do jogo estão enlaçados nesse instante em que a
criança brinca, pois ela lida com o espaço, o tempo, a conquista, a relação com o
outro, a percepção de si mesma, identificando seu lugar e o do outro.
Na clínica, o jogo é visto como um recurso de linguagem na construção do
ato clínico. Não se trata de jogar por jogar, pois há uma implicação transferencial
nesse momento em que a criança brinca, apresentando ao terapeuta a interrogação:
Como intervir?
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A linguagem, assim como a presença dos elementos do meio cultural,
representa o Outro, que é essencial e introduz a criança ao social e às leis do grupo a que
pertence. São intervenções que produzem um corte na relação dual mãe-filho, ou de
dependência extrema da criança com seu objeto de desejo. Vários autores com trabalho
dedicado à pedagogia institucional, dentre os quais Mareei Postic e Ferdinand Oury,9
têm chamado a atenção para as dificuldades enfrentadas nas relações em que a função
simbólica encontra-se ameaçada e empobrecida. Por exemplo: quando na relação da
criança com o educador existe uma tendência a recriar essa estrutura imaginária a dois,
criança-mãe, isto é, a matemagem como tentativa de satisfação de todas as demandas.
Recriação esta que será perseguida ao longo de todo o desenvolvimento do homem. O
educador que se insere nessa situação ilusória de que tudo é possível, impede o
aparecimento dos limites e das faltas. As conseqüências podem levar a criança a tomarse prisioneira de uma estrutura imaginária alienante e de falso poder.
Em sua obra A criança, o brinquedo, a educação, W. Benjamim10 valoriza
antigas e ricas formas de jogos infantis. Lamenta terem sido abandonadas em favor de
outras atividades que as crianças têm sido levadas a supervalorizar. Observa como a
submissão ao saber televisivo e o excesso de atividades de trabalho, em detrimento do
pouco espaço para o brincar e o criar, são empobrecedores para a criança e a família,
que acabam por se fragmentar, cada um em seu reduto. Ressalta a importância da
descrição das imagens por intermédio de palavras ou de desenhos e rabiscos que
representem esse mundo de criação. Mostra que, pelas asas da imaginação, a criança
projeta suas fantasias no jogo; e aí então, é uma alegria, uma festa aprender! Para ele, os
livros infantis, simples e gráficos, possuem um valor autêntico, distante da drasticidade
embotada e recomendada por algumas intervenções pedagógicas.

9E ssa referência encontra-se no texto A R elação P ed agógica, de M areei Postic.
10W alter B enjam im possui um a vasta obra com estudos de filosofia, linguagem , aspectos
sociológicos e reflexões sobre a educação, enfatizando a im portância do brincar para a criança.
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Um exemplo da valorização da imaginação é apresentado por Couture, que
dizia aos seus alunos, dentre eles Paul Cézanne: “Freqüentem bons lugares, ou seja:
freqüentem o Louvre. Mas, depois de ver os grandes mesti'es que lá repousam, é preciso
sair depressa e vivificar em si mesmo, em contato com a natureza, os instintos, as
sensações de arte que residem em nós”. (CHIPP, 1996, p. 15)
Pensar numa educação que propicia espaço para a arte e a criação leva-nos a
mudanças importantes no caminhar em direção ao desejo e à verdade constitutiva do
sujeito em formação. Conduz a um posicionamento ético, a uma disposição de conhecer
e/ou reconhecer o que lhe é inerente e o constitui como ser de linguagem e de relação.
A psicanálise, assim como a literatura e a arte, desenvolve-se como forma
especializada desse brincar a serviço da comunicação consigo mesmo e com o outro.
Tornam-se espaços de criação, de inquietação, de engendramento desse ser que deseja
ser surpreendido por si mesmo, nesse movimento de reconhecimento contínuo.

2.3

O BRINCAR NA ESTRUTURAÇÃO DA CRIANÇA

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
E vivo escolhendo o dia inteiro!
N ão sei se brinco , não sei se estudo ,
Se saio correndo ou fic o tranqüilo.
M as não consegui entender ainda
Q ual é melhor: se é isto ou aquilo.
Cecília M eireles

O convívio com as crianças e as lembranças das brincadeiras da infância
remetem-nos à época e a espaços de criação que são verdadeiras fontes de vida. Por meio
dos jogos a criança cria e elabora suas relações com o mundo externo, colocando-se ao
mesmo tempo numa contínua reorganização interna de crescimento. Assim, pelas diversas
maneiras de realizarem as brincadeiras, suas repetições e satisfações, ela participa como
integrante de um sistema lógico e estruturante.
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Brincando, a criança passa a fazer parte desse sistema organizado em que
definições, conteúdo e leis propostos lhe asseguram espaço e meios para o
desenvolvimento. Vivência que a leva a modificar-se, adquirir forma e estilos próprios a
cada jogo, em função das situações de vida que estejam mais presentes a cada momento.
Durante o jogo se estabelece uma relação de alteridade, na qual o outro
propicia o suporte de linguagem, importantíssimo na preservação e estruturação dessa
relação do brincar e criar. A inserção no mundo lúdico torna-se organizadora e permite
a elaboração das satisfações e das dificuldades com as quais a criança se defronta. O
mundo imaginário e fantástico necessita da mediação pelas palavras e leis, nesta
simbolização e nas repetições infindáveis.
A noção de estrutura está presente desde a interpretação dos sonhos na obra de
Freud, quando este estudava os sistemas psíquicos e os mecanismos da censura e da
interpretação. Outras especificações nos são fornecidas nos frabalhos sobre a neurose
obsessiva e nos estudos sobre a histeria. Esta noção de estrutura, inicialmente reservada
para caracterizar o aparelho psíquico, passará a traduzir posteriormente a ligação dos
processos e suas relações na função essencial do eu: Freud reconhecia com humildade que
em nosso trabalho analítico nos defrontamos com inúmeras dificuldades e obscuridade,
quando queremos nos ater às definições habituais, reduzindo, por exemplo, a neurose a
um conflito entre o consciente e o inconsciente. No lugar dessa oposição, temos que
introduzir outra forma para a compreensão dessas relações que são estruturais e fazem
parte de um conjunto de relações. As conseqüências sobre nossa concepção do
inconsciente passam a ser mais significativas.
Freud, em 1923, no texto O Ego e o Id, afirma: “Somos levados a
reconhecer que o inconsciente não coincide com o reprimido. Tudo o que é reprimido
é inconsciente, mas nem tudo o que é inconsciente é reprimido” e [...] “a qualidade de
consciente ou não-consciente é a única luz que nos guia nas trevas da psicologia da
profundidade” (FREUD, 1923, p. 188). Pode-se aí identificar a indicação de Freud, não
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para uma relação biunívoca do fato e do efeito, mas para uma visão da complexidade
estrutural das relações anímicas, época em que se esboçavam de forma tímida ainda as
concepções estruturalistas. Em

1937, ele observou que o objeto psíquico é

incomparavelmente mais complicado que o material de análise, e o nosso
conhecimento não está preparado para o que devemos encontrar, porque a estrutura
íntima de seu objeto ainda envolve muito mistério.
Há alguns momentos em que Freud toca nessa noção da estrutura e sua
complexidade, e chega a defini-la como mistério, que prescinde de interpretações em
relação ao início ou fim. A vida como uma trajetória que se inscreve em atos, concepção,
nascimento e morte. Essa estrutura íntima identifica-nos como seres sexuados e de
linguagem e em relação com o mundo. Observemos como This argumenta:
“Falam os acreditando produzir significantes, mas devem os reconhecer que são os significantes que
fazem de nós seres de palavra, pois as palavras existem m uito antes de poderm os falar. No m om ento
do nascim ento, quando os pais, nom eando o filho, fazem -no entrar na linguagem , ele existe
sim bolicam ente. N om eado e prenom inado em função de seu sexo, com a ajuda de prenom es
significantes para eles (antepassado surgido da recordação ou santo do dia), o filho é registrado no
cartório do lugar de nascim ento, a identidade dos pais sendo neste m om ento estabelecida. Este nome
e estes prenom es o representam ; quando se lhe perguntar quem é, ele se nom eará, declinando sua
identidade.” (TH IS,. 1987, p. 201)

São muitos os fatores que estão presentes ao se pronunciar um nome. Este
representa um ato de reconhecimento do sujeito, não só com relação à sua
contemporaneidade, mas como seu enlace histórico com o passado e o futuro.
A noção de estrutura leva-nos ao conceito de formação permanente e em
conjunto. Por manterem relação entre si, as modificações dos elementos em conjunto
atingem todos os demais. O valor da palavra, por exemplo, não depende apenas do que
ela é por si mesma, com seu valor literal, mas também, e sobretudo, da posição que ela
ocupa em relação a todo um sistema em cadeia. Além da emissão da palavra, há uma
estrutura da linguagem, que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente.
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Lacan encontra em Lévi-Strauss campo fértil para trabalhai- as questões de
estrutura,11 o que o leva a fazer em seu texto Função e campo da palavra uma correção
do que fora anteriormente enunciado (1953), modificando-o a partir da noção de estrutura
antropológica. O texto publicado nos Écrits, em 1966, aparece numa versão modificada.
Esses retoques mostram a evolução da concepção de Lacan e a reorganização da noção de
estrutura que passa a acontecer no terreno da psicanálise.
Piaget, como educador, define a estrutura:
“ [...] em prim eira aproxim ação, com o um sistema de transform ação que com porta leis, enquanto
sistema, por oposição às propriedades dos elementos e que se conserva ou se enriquece pelo próprio jogo
de suas transformações, sem que estas conduzam para fora de suas fronteiras ou façam apelo a elementos
exterioresf...] U m a estrutura com preende os caracteres de totalidade, de transformação e de autoregulação. Em segunda aproximação, podendo dar lugar à formalização que é obra do teórico, existindo
diversos graus possíveis de formalização, dependentes das decisões do teórico, ao passo que o modo de
existência da estrutura que ele descobre deve ser determinado em cada domínio particular de pesquisa”.
(PIAGET, 1974, p.8-9)

Brincando, a criança realiza, coloca em ato a condição estruturante que
organiza, integra e transcende ao mesmo tempo seu ser. Este ser que, ao tomar a
palavra, assume sua condição de sujeito, ao que Vasse12 se refere mostrando, de modo
precioso, que o ato de tomar a palavra abre ao homem o campo do homem.

2.4

A REPETIÇÃO RENOVADORA

A experiência do jogo possui uma natureza própria; o modo de ser do jogo
torna-se significante e, assim como a linguagem, ganha representação. No jogar há um
movimento sem alvo, que se renova permanentemente.

n “A concepção estruturalista veio m ostrar que os fatos hum anos assum em a form a de estruturas,
isto é, de sistem as que criam seus próprios elem entos, dando a estes sentido pela posição e pela função que
ocupam no todo. As estruturas são totalidades organizadas segundo princípios internos que lhes são próprios e
que com andam seus elem entos ou partes, seu m odo de funcionam ento e suas possibilidades de transform ação
tem poral ou histórica. N elas, o todo não é a som a das partes, nem um conjunto de relações causais entre
elem entos isoláveis, mas é um princípio ordenador, diferenciador e transform ador. U m a estrutura é uma
totalidade dotada de sentido." (CH A U Í, 1997, p.274)
12D enis V asse é psicanalista francês, fez parte da E scola F reudiana de Paris, possui vários trabalhos
publicados dedicados às questões do desejo, sobre a escuta das crianças com dificuldades no desenvolvim ento e
as questões do sofrim ento hum ano.
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Chauí13 fala do eterno renovar-se, presente na arte pela representação da
repetição. Há uma unidade do eterno e do novo, que é “aparentemente impossível” de
realizar-se pelos e para os humanos, e que se chama arte. Monet pinta várias vezes a
mesma Catedral,14 e em cada tela nasce uma outra catedral. Alberto Caieiro15 expressa,
pela poesia, o valor deste renovar-se:
“O meu olhar é nítido com o girassol
Tenho o costum e de andar pelas estradas
O lhando para a direita e para a esquerda
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada m om ento
E aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso m uito bem ...
Sei ter o pasm o essencial
Q ue tem um a criança se, ao nascer,
R eparasse que nascera deveras...
Sinto-m e nascido a cada m om ento
Para a eterna novidade do m undo”

Há no jogo uma consumação da repetição, um processo de interação que se
presentifica; como no jogo de cores, em que não se pode dizer que há uma única cor
que joga com a outra, mas sim um conjunto delas que se mostra numa visão unitária e
de multiplicidade ao mesmo tempo.
Faz parte do jogo o fato de que o movimento lúdico não tem finalidade nem
intenção, e também não exige esforço. Ele evolui espontaneamente. O movimento do

13M arilena C hauí é professora de Filosofia na U niversidade de São Paulo, com presença atuante nos
debates políticos e livros de filosofia e política publicados. As referências apresentadas neste estudo foram
extraídas de seu livro C onvite à Filosofia.
14Um dia, C laude M onet quis que a catedral fosse verdadeiram ente aérea - aérea em sua substância,
aérea no próprio coração de suas pedras. E a catedral tom ou da brum a azulada toda a m atéria azul que a própria
brum a tom ara do céu azul. O quadro de M onet está todo anim ado por essa transferência do azul, por essa
alquim ia do azul. E de um m undo im óvel de pedras ele fez um dram a da luz azulada. N um outro dia M onet quer
que a catedral se torne um a esponja de luz, que absorva em todas as suas fileiras de pedras e em todos os seus
ornam entos o ocre de um sol poente. Então, nessa tela, a catedral é um astro doce, um astro ruivo, um ser
adorm ecido no calor do dia. (B A C H E LA R D , p .28)
15F ernando P essoa assina a referida obra com o A lberto C aieiro, um de seus heterônim os.
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jogo possui um sentido de mediação, semelhante à relação com o ser16 da obra de arte.
Este sentido de mediação indica a natureza do ser que emerge, sem esforço e em
constante renovação.
São muitas as publicações psicanalíticas que nos conduzem à constatação
dessa necessidade do espaço para o jogo, assim como do brincar como meio de
mediação e criação.
Freud analisou as questões das fantasias e atividades imaginárias do brincar
infantil. No texto Uma Lembrança Infantil de Goethe em Poesia e Verdade (1917),
analisa um aspecto da história do poeta num ato prazeroso de repetição. Goethe quebra
as louças de seus pais, produzindo um espetáculo surpreendente para os vizinhos, que
o aplaudiam a cada peça do guarda-louças que era lançada à rua. Para Freud, quando
um ato já é por si agradável, o sujeito sente-se impulsionado a repeti-lo. Associa,
assim, o relato de Goethe às inquietações inconscientes, provenientes da relação deste
com a mãe e com o nascimento dos irmãos.
No texto Mais Além do Princípio do Prazer (1920), Freud observa os
movimentos de uma criança que brincava e organizava seus brinquedos em função
das saídas de sua mãe. Era uma criança que apresentava desenvolvimento intelectual
normal e com um ano e meio de idade pronunciava algumas palavras e vários sons
significativos que eram compreendidos apenas pelas pessoas que a cercavam. Ele
observou também que essa criança não perturbava à noite, nunca chorava quando sua
mãe se ausentava, apesar da grande ternura que lhe demonstrava. Notou ainda que a
forma como esta criança brincava era muito interessante e possuía uma relação com o
que vivia durante as saídas de sua mãe. Ela jogava todos os brinquedos para longe de

16A expressão “ser da obra de arte” faz parte da noção que G adam er trabalha em relação à visão
ontológica da obra de arte. Considera o ser da arte com um sentido de transformação. Algo no seu conjunto muda, de
tal maneira que essa outra coisa transformada passa ao seu verdadeiro ser, em face do anterior. Essa transformação em
configuração significa que aquilo que era antes não o é mais. A ação de um espetáculo sim plesm ente repousa em si
mesmo. Não admite nenhuma com paração com a realidade enquanto padrão secreto de qualquer semelhança
figurativa. A obra poética, por exemplo, torna-se por sua vez um espetáculo quando é representada, pois é o seu
próprio ser que é tomado na representação. Para Gadamer, a conjuntura da representação é a verdadeira experiência da
criação, a verdadeira experiência da arte. (GADAM ER, 1998, p. 174-201)
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si e depois ia buscá-los, estabelecendo assim um jogo de distanciamento e reencontro.
Quando no berço, brincava com um pequeno carretel amarrado a um cordão. Ao
jogá-lo para fora, emitia o som “Fort”, expressando a saída; logo após o puxava,
emitindo o som “Da”, alegre com a volta do carretel. Com essa brincadeira, que Freud
denominou do “Fort-D a”, a criança elaborava as saídas da mãe, conseguindo assim
vivenciá-las de forma serena.
Para Freud, sob o domínio do princípio do prazer existem meios e caminhos
suficientes para converter em objeto de recordação e de elaboração psíquica o
desagradável em si. “Quiçá essas situações, que ao final tendem à obtenção de prazer,
possam construir uma estética economicamente orientada.” (FREUD, 1920, p.264)
Por que somos impelidos à repetição? Freud nunca deixou de se fazer tal
indagação. O que chamava de wiederholunzsszwans (compulsão à repetição) funcionou
como um motor para suas reflexões mais audaciosas. Elas provocaram reviravoltas
radicais na teoria psicanalítica, como podemos constatar sobretudo no texto intitulado O
Estranho, de 1919, e no Mais Além do Princípio do Prazer, de 1920.
Lacan reconhece a importância desse conceito de repetição; coloca-o como
um dos quatro conceitos fundamentais da psicanálise, sublinhando que do lado do
inconsciente só há tendência a repetir. Foi pela observação dos jogos de ocultação de seu
neto que Freud, numa intuição genial, os produziu, para que neles reconhecessem que o
momento em que o desejo se humaniza é também aquele em que a criança nasce para a
linguagem. Lacan pontua essa construções freudianas como fundamentais para a
constituição subjetiva. (ESCRITOS, 1998, p.320)
Outro aspecto do jogo ressaltado por Huizinga17 é o da alteridade. Este
considera o jogo como fenômeno cultural, e não biológico; um fenômeno que
ultrapassa os limites da atividade física, assumindo uma função significante na
presença do outro.

17Johan H uizinga - filósofo alem ão, reitor da U niversidade de L eyden, em 1933. O estudo que faz
no texto H om o L udens tem com o objetivo integrar o conceito de jo g o ao de cultura. N o prefácio do livro diz:
“Com o passar do tem po, acabam os por com preender que afinal de contas não som os tão racionais quanto a
ingenuidade e o culto da razão do século X V III nos fizeram supor.”
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Para que o jogo tenha sentido, ele requer reciprocidade. O vaivém do jogo
produz uma tensão que faz parte do conjunto e leva à surpresa. A liberdade de se
colocar frente ao jogo não é isenta de risco, pois envolve o sujeito em uma atmosfera
de intensidade graduada, que vai de uma simples atração até a fascinação que se
assenhora do jogador.
A reciprocidade presente no brincar ou jogar prepara a criança para a aceitação
do outro, que se diferencia dela, pela sua forma de colocar-se ao brincar. No entanto,
existem jogos em que não há espaço para as mudanças nem para a interação com o outro.
Por exemplo, nos jogos eletrônicos, que são previsíveis e levam a uma repetição obstinada
e individualista que não oportuniza renovação, a criança perde a possibilidade do
aprofundamento do sentido e das surpresas advindas do processo da alteridade.
O jogo requer, outrossim, uma estrutura que lhe ofereça suporte, de vez que
existem regras e regulamentos que preservam e preenchem o espaço lúdico, assim
como o tempo e a escolha compõem a relação do ato de jogar.
Cada jogo atribui uma tarefa ao homem, mas o verdadeiro sentido do jogo
não é a solução das tarefas, e sim a regulamentação e a configuração do próprio
movimento que caracteriza o processo estrutural. Há uma representação presente na
tarefa do jogo, a criança brinca representando para alguém. Brincando, a criança
apreende o mundo que a rodeia, interage com os objetos, faz circular seus próprios
significados e recria a comunicação.
A plasticidade do brincar revitaliza e movimenta a estrutura de sustentação
psíquica. Freud, em 1908, ao tratar do tema de O Poeta e a Fantasia, afirma que toda
criança se comporta em suas brincadeiras como o escritor, uma vez que cria um
mundo segundo suas idéias, isto é, dispõe o mundo de maneira que lhe agrade e o
confronta com a realidade como parâmetro de verdade. Realidade que vem se opor à
fantasia, realizando um corte e necessitando do sistema de mediação representado pela
linguagem, pela arte, pelo brincar ou por outros meios de simbolização. Acrescenta
que: “O brinquedo das crianças é regido por seus desejos, ou, mais rigorosamente, por
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aquele desejo que tanto coadjuva na sua educação: o desejo de ser adulto. A criança
brinca sempre de ‘ser grande’, imita no brinquedo o que chegou a conhecer da vida
dos maiores, mas não tem motivo algum para ocultar tal desejo. Não acontece,
certamente, o mesmo com o adulto: este sabe que já se espera dele que não brinque
nem fantasie, mas que aja no mundo real” (FREUD, 1908, p. 118-119). Alerta-nos
sobre a influência das desconcertantes recordações infantis na obra do poeta, as quais
derivam, em última instância, da hipótese de que a poesia, como o sonho diurno, é a
continuação e o substitutivo dos brinquedos infantis. Pela repetição do jogo simbólico,
a criança significa o mundo conforme ela mesma.
Dolto dizia que as crianças precisam de brinquedos que possam acariciar,
que possam ninar, e em 1979 criou um lugar chamado Maison Verte, onde acolhe a
cada dia dezenas de crianças com menos de 4 anos, com seus pais, onde possam
encontrar paz, ternura e brincadeiras. As crianças adoram ir e brincar com as outras,
seus pais interagem com a equipe que os acolhem. Dizem eles: “Acreditem-nos,
nenhum entre eles apresenta problemas escolares depois”.18
Coube a W innicott19 o mérito do aprofundamento dessa noção do brincar,
como experiência de cultura, para a criança. Para ele, o brincar, como a arte, opera
um novo tipo de realidade efetiva, que se destaca tanto da realidade psíquica como
da realidade externa. Realçava, assim, ao lado da realidade psíquica e da realidade
externa, um lugar terceiro, chamado espaço potencial. Em Winnicott, o brincar adquire
uma representação

teórica

fundamentada

nos

fenômenos

transicionais.

Estes

representam um sistema de mediação para o indivíduo e o seu meio, a cultura, a

18

v

“Ils adorent venir. C royez-m oi, si vous voulez, mais aucun d ’entre eux n 'a en de problèm es
scolaires ensuite” . (Le nouvel O bservateur, Frévrier, 199 9 ,p .l3 )
19D onnald W innicott - m édico pediatra e psicanalista. E x-P residente da Sociedade Britânica de
Psicanálise, foi professor no Institute o f E ducation e na L ondon School o f E conom ies, da U niversidade de
Londres. D irigiu m uitos trabalhos aos pais, professores e assistentes sociais. Em seu livro O brincar e a
realidade, apresenta referências inéditas no cam po psicanalítico. Essas referências dizem respeito à área
interm ediária entre a realidade interna e a externa, que dependem das experiências prim itivas de cada indivíduo.
A criança inicia seu relacionam ento com o m undo por esses objetos, que W innicott cham a de transicionais, e por
meio do brincar, a vida, assim com o toda sua herança cultural, estarão a seu alcance.
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criação lúdica e a aproximação da vida com a obra de arte. A criança que desde cedo
entra em contato com a arte, a religião, a ciência, de forma lúdica, encontra as vias
para o desenvolvimento da sublimação, que lhe oferece meios para uma organização
desse movimento livre da criação e dos recursos pulsionais que demandam uma
estruturação integradora.
Torna-se pertinente, diante dessas questões, analisar muitos jogos e
brinquedos eletrônicos que fascinam pelo alcance tecnológico. Diante de uma
máquina, observa-se a transformação do sujeito. Sozinho, encontra-se como que
transportado a um estado exclusivamente fantasioso e preso a uma realidade
imaginária de ter cada vez mais. Este movimento não o integra a nenhum processo
criativo e o reduz a uma conquista de pontos pré-determinados. Assujeitamento
absoluto, sem espaço para lidar com o desejo, a não ser a obstinação de ganhar,
ganhar... Se pararmos para observar as faces das pessoas que se sentam a uma mesa de
jogo que envolve ganho de dinheiro, notamos quanto nelas transparece seu estado de
ansiedade e individualismo. A elas não importa o outro, mas o ganho cada vez maior.
Por outro lado, o jogo dentro de seu campo criativo leva o sujeito a uma
interpelação do outro como companheiro. É o caso das atividades esportivas, que
despertam o espírito de companheirismo, de solidariedade e justiça, como conseqüência
de um trabalho organizado em equipes para atingir metas e resultados partilhados.

2.5

A SUBLIMAÇÃO COMO EIXO DE INTEGRAÇÃO

“No que diz respeito ao significante, a dificuldade é de não se
precipitar sobre o fato de que o hom em é o artesão de seu suporte.”
(LA C A N )

A sublimação é objeto de estudo em vários campos. Sob o ponto de vista
psicanalítico, designa um tipo particular de destino pulsional. Freud ressalta seu
principal papel no domínio cultural, mas ao mesmo tempo comenta sobre a
impossibilidade desse mecanismo ter suas explicações esgotadas.
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A sublimação inicia seu desenvolvimento no período de latência. Fundamentase sobre a organização de “potências psíquicas”, capazes de inibir as pulsões,20 que Freud
compara a “diques” que conteriam uma espécie de maremoto sexual.
Que finalidade tem a sublimação? Assegurar o desenvolvimento geral das
sociedades ao longo da história, perpetuando-o em cada indivíduo particularmente:
“Os historiadores da civilização parecem unânimes em admitir que o processo que
desvia as forças pulsionais sexuais de seus fins e as orienta para novas direções,
processo que merece o nome de sublimação, é uma poderosa aquisição para o trabalho
da civilização”. (KAUFMANN, p.494)
A criança em formação aprende a cuidar de seus impulsos, em vista de uma
relação harmônica com as pessoas que a cercam e que lhe ensinam, aspirando pelo seu
crescimento. A ultrapassagem dos períodos será conseguida quando ela perceber o
estímulo, a satisfação e a valorização que advêm com o seu crescimento. Este processo
da sublimação se estenderá no decorrer da vida, substituindo a figura dos pais pelos
ideais da cultura.
Para Juranville,21 na psicanálise não cessamos de ser reconduzidos à sublimação.
Subümada, a pulsão permanece, tal como pretendeu Freud, como fonte inesgotável.

“° 0 term o pulsão foi introduzido nas traduções francesas com o equivalente do alem ão trieb. O trieb
é de raiz germ ânica, de uso muito antigo e conserva o sentido de im pulsão. O term o trieb aparece no texto de
Freud em 1905, com Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud com plem enta essa noção no decorrer
dos seus trabalhos e em 1915 apresenta um a definição de conjunto da pulsão, ao trabalhar as Pulsões e suas
vicissitudes. A definição de pulsão vai-se construindo no decorrer de seus trabalhos, adquirindo um conceito
lim ite entre o psiquism o e o som ático. L igada à noção de “representante” , com o um a delegação enviada pelo
som ático ao psíquico, possibilita situar esta força que ataca o organism o, a partir de dentro, e o impele a ações
suscetíveis de provocarem um a descarga de excitação. Freud buscou especificar com o “pulsão sexual” a energia
própria da libido, distinta da pulsão do eu ou de conservação.
Por outro lado, essa noção do destino das pulsões ver-se-á inteiram ente reform ulada quando a
oposição entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais for substituída pela oposição entre a pulsão de vida e a
pulsão de morte.
A ssim , a pulsão é a m edida do trabalho im posto ao aparelho psíquico em razão de sua dependência
do corpo, pela elasticidade da vida orgânica. N o M ais além do princípio do prazer, Freud trabalha a pulsão de
m orte e de vida, m ostrando, não sua dependência exclusivam ente a zona erógina, mas sobretudo de modo mais
genérico ao vivente orgânico com o tal. (K A U FM A N N , p.4 3 7 -4 4 0 )
^ A la in Juranville, no seu livro L acan e a F ilosofia, propõe-se a fazer um estudo sobre o
pensam ento de L acan, à luz da filosofia.
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A fecundidade desse processo faz o sujeito confrontar-se, não só com sua
verdade e seu desejo, mas com o espaço inefável, do não saber e do vazio. No caso da
reorganização em tomo da falta, que é produtora de tensão, o sujeito busca
inconscientemente inventar com o seu desejo e encontrar apaziguamento desta
silenciosa tensão pulsional. Há um saber inconsciente que está em movimento e que se
encontra no campo do real. Esse real não pode ser simbolizado e alcançado, mas
contornado pela linguagem.
Na comunicação da criança com a mãe, há um prazer que não se situa apenas no
sensorial; abrange toda a cena, no espaço do desejo. Quando a mãe toca seu bebê, toca no
intocável do outro, toca em seu desejo, toca-o como sujeito.22 Há um olhar carregado de
amor. O que de sutil e estético está implícito nesta cena não é possível de ser traduzido em
palavras, exige uma mediação. O espaço potencial entre a mãe e o bebê varia segundo as
experiências dessa relação.
O momento de criação leva à vivência de inquietação e estranheza.
Deparando com o que possa ser estranho neste processo, conseguimos compreender
alguns dons ou atos, após um tempo de realização. Este mecanismo de sublimação
passa-nos uma idéia de prazer que corresponde a um reconhecimento, um conforto e
bem-estar, visto estar em harmonia com o ideal do Eu. Tal dinâmica afasta o sujeito do
campo narcísico e pode ser, ou não, compreendida conscientemente.
A sublimação para a cultura é como um fio condutor pelo qual a pulsão se
orienta, representando a vida, a morte e transformando a dor pela criação estética. O
sofrimento do sujeito e sua reordenação psíquica poderão ser manifestados por meio da
produção estética. A história da arte oferece-nos inúmeros exemplos, como o de Joseph

“‘'Esteban Levy, psicomotricista do Centro Lydia Coriat, faz referência em suas palestras a esse intocável
da relação com o outro, possível de ser analisado unicamente dentro do ponto de vista da estética.
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Beuys,23 que em sua criação emprega o material que o salvou de uma grave queimadura.

Museu Nacional de Arte Moderna de Paris.

O circuito pulsional da sublimação é renovador e constitui para o sujeito um
prazer estético. Diante de uma obra de arte, algo estranho e inefável pode nos
acometer, sem que a princípio consigamos explicar. “Nunca pensei que a minha 2.a
Sonata para violino e piano lhe provocasse toda essa eclosão de problemas estéticos,
que muito me preocupa. Se você ficou atônito com a sonata, imagino as pessoas que a
ouviram lá no concerto do Span, como deviam ter sofrido...” (São Paulo, 13 de agosto
de 1934). Este é um trecho da carta de Camargo Guamieri para Mário de Andrade,
23Joseph Beuys - artista plástico admirado por seus alunos da Academ ia de Belas Artes de
Düsseldorf. Este personagem fora do comum se definia antes de tudo com o um escultor, m esm o que ele
continuasse sendo artista fora das normas. Seus pais eram comerciantes em C léves (Alemanha), e é lá que
moram os irmãos Van der Grinten, que serão seus primeiros colecionadores. Sem dúvida, essas eram as razões
pelas quais ele desejou ter nascido nesta pequena cidade. Como piloto de bombardeio da Luftwaft, foi designado
para o fronte russo, onde combateu até 1943. Seu avião, atingido por um obus, caiu na Criméia. Uma tribo de
Tatars o recolhe e o salva, utilizando principalmente o feltro e a graxa nos cuidados de suas queimaduras.
Traumatizado por esta experiência dos limites da vida, fará em seguida uso freqüente destes materiais para as
suas realizações artísticas. Coloca em uso dessa época, com o essencial também em seu vocabulário, os termos
que estavam diretamente ligados a sua cura, como: cobre, madeira, feltro, graxa, osso, m el... (DURUZOI,
Gérard. Dictionnaire multimédia de l’art moderne et contemporain.)
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após ouvir o amigo falar de suas sensações e impressões do concerto. (Folha de S.
Paulo, 4o caderno, 27/8/98)
Algo sublime dessa linguagem, falada, gráfica, musical e corporal, enlaça o
sujeito na criação, e o faz sentir que a vida o dignifica.
Essa criatividade pode ser bloqueada por educadores apressados, que
acompanham o processo de formação intervindo em demasia e propondo formas e
conceitos preestabelecidos. Já aqueles que compreendem a importância da espera,
conseguem dar suporte para a vacilação e/ou a inquietude que se encontram na
experiência das descobertas e do ato criativo.

2.6 O REAL E A CRIAÇÃO

“Sei que a pedra é real, e que a planta existe
Sei isto porque elas existem.
Sei porque os meus sentidos mo mostram
Sei que sou real também.
Sei isto porque os meus sentido mo mostram,
Embora com menos clareza que me mostram a pedra e a
planta.
Não sei nada mais”. (CAIEIRO)

O real, o simbólico e o imaginário têm efeitos importantes na estruturação e
constituição do sujeito. Lacan trabalha essas noções numa topologia nova, a partir dos
Seminários de 71/72, entremeando esses campos (do real, do simbólico e do imaginário)
como um nó, e associando a imagem deste à do “Nó Borromeo”,24 cuja característica é o
enlace de três pontas; ao romper-se qualquer uma delas, as outras também se soltam. Pois
que são equivalentes.

“Nenhum

dos

campos,

simbólico,

real ou

imaginário,

separadamente recobre, de forma verdadeira e completa, o que nos chega e o que nos
rodeia. Nenhum dos campos separadamente é o todo”. (GORGES, P. 1994, p. 181)

24Lacan define este esquem a por ocasião do sem inário... Ou pire (1971-72), em Les non - dupés
errent (1973-74) e no Sem inário R.S.I. (1974-75).
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O real, ou o vazio da falta, muitas vezes não pode ser traduzido em palavras.
É a vivência do silêncio, da pausa necessária para o encontro com o desejo. “Se a
emoção pode ser deslocada, invertida, inibida, se está engajada numa dialética, é que
está na ordem, onde as outras ordens, imaginária e real, tomam lugar e se ordenam”.
(LACAN, 1979, p.272)
É uma relação ordenada que, segundo Lacan, mostra a complexidade do sistema
estrutural, o qual se reorganiza intermitentemente. Refletindo sobre o efeito da emoção
(que popularmente muitos descrevem como um nó na garganta), pode-se identificar bem
essa interseção do que é real, isto é, o indescritível.
Não se espera do indivíduo que dê testemunho da forma como teve acesso
ao que lhe é mais profundo. Há algo indizível na estética a que os artistas
demonstram muito bem estar atentos. Weíll,

9S

em seu texto Nota Azul, reproduz uma

entrevista do escultor coreano Lee Ugan, quando explica o lugar do silêncio e do
vazio em sua obra: “O vazio não é o espaço em que o artista fala. É o lugar em que
aparecem o rosto e a voz do Outro, pelo viés do toque do artista. Quando se toca o
tambor, ouve-se um som que não pertence nem ao tambor nem a quem o toca”.
O real impossível é, segundo Didier, posto como brasa levada à incandescência,
no momento em que a pulsão está em suspenso. Por exemplo, quando os músicos e os
ouvintes de música sentem que, em certos momentos de apreensão pela música, o tempo
pára. Efetivamente, há uma outra dimensão do tempo que ocorre, diferente do tempo
cronológico, um tempo que se articula com a estética, um tempo que é efêmero e
inapreensível, obedece a uma lógica

9 f\

que advém do saber inconsciente.
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“ A lain D idier W eil - psicanalista francês, interroga as relações existentes entre a arte e a
psicanálise, ilustrando suas reflexões com as questões das incidências do ensino de L acan sobre a função do real
na estruturação do psiquism o humano.
96

“ O interesse que a psicanálise dedica à lógica não reside na aspiração de encontrar uma linguagem
mais precisa e mais bem adaptada à sua própria problem ática, espécie de roupagem que viria se aplicar
exteriorm ente aos fenôm enos analíticos, conferindo-lhes assim rigor e exatidão. A lógica do significante envolve
a exigência form al, não fom enta por isso hipóteses doutrinais sobre seus fundam entos e suas finalidades. Ela
pretende explicar o que a ciência exclui de seu procedim ento: o Sujeito. (K A U FM A N N , p .299)
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A compreensão do real para a clínica psicanalítica é também, segundo Vasse,
importante para o entendimento dos intervalos de suspensão. O seu texto Le poids du
réel, la souffrance traz uma reflexão sobre o mutismo e a situação em que ocorre a
desconexão do ato da palavra por si mesmo. O falar e o escutar implicam necessariamente
uma situação concomitante. O falar pressupõe que se crê estar sendo ouvido. Esta fé,
“fo i”, é inconsciente, supõe um efeito, uma palavra originária que se procura dizer e/ou
escutar, dentro de um corpo. Para Vasse, há no mutismo uma denegação inconsciente, do
“fo i-là ”, não há confiança (VASSE,1983, p .161). As suspensões criam o espaço para a
estranheza e inquietação. Em outras circunstâncias, que não necessariamente as do
mutismo, ocorre a denegação ou mesmo a interdição da fala.
Há pouco tempo, no assessoram ento na Instituição, ouvim os um relato sobre a
história de um jovem que vivia uma situação muito difícil em fam ília onde o pai
alcoolizado agredia a mãe e os três filhos. Este proibia a todos de falarem sobre o
que ocorria em casa.
A equipe da escola que trabalhava nessa escuta pôde perceber essa verdade por
uma revelação que o irmão menor, em uma das entrevistas, deixou escapar: “O pai
bate e não podem os falar disso.”
A psicóloga que acompanhava o jovem no processo escolar faz-lhe a seguinte
intervenção: “Você pode falar, estamos aqui para ouvi-lo” . Para acolher essa verdade,
havia um suporte transferencial, que propiciou ao jovem um desabrochar da
linguagem, trazendo às pessoas que eram responsáveis por essa escuta uma história de
vida que o estancava como sujeito de linguagem. O efeito da ruptura com este pacto
coercivo foi notável em relação a seu relacionamento com os colegas e professores, e
lhe proporcionou um aproveitamento muito maior nas suas atividades escolares.

A opressão na família desse jovem conduzia todos a uma paralisia, mas é
alterada pelo desejo inconsciente que irrompe através da fala do irmão menor. A
quebra do silêncio representou para o jovem elemento transformador.
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Pode parecer paradoxal pensar no real como meio de criação e ao mesmo
tempo como processo de inibição. Cremos que o que pode explicar essa contradição
está na dimensão do desejo e da criação.
No Seminário 7, Lacan fala do criacionismo a partir do nada, do exnihilo, associado ao destino da sublimação, e é sobre esta problemática que se
desdobram os argumentos, à medida que a estética os apresenta a posteriori.
(LACAN 1960, p. 145-159).
A presença do vazio, o encontro do impossível, o espaço do desconhecido,
da ignorância, possibilitam a emergência do desejo e da esperança, fontes inesgotáveis
de inspiração.

2.7

A INFÂNCIA COM PROBLEMAS

A clínica psicanalítica com crianças propicia um espaço de elaboração,
possível somente a partir do laço transferencial. Embora a criança seja conduzida pelos
pais ao tratamento, é fundamental que ela demonstre desejo de estar ali. E que haja
sempre uma demanda, renovada a cada momento do seu encontro com o analista.
Diante de uma criança que sofre e dos pais confrontados com a deficiência e
suas conseqüência, não nos comportamos de forma neutra. A inquietação não tem por
origem sentimento de pena nem de boa vontade. Surge da impossibilidade de se descobrir
quais são os traços ou o canal para a comunicação e compreensão imediata da situação
que se enfrenta.
Toda história é um fato singular, e por isso carregada de sentido. A escuta
atenta dos problemas permite discernir a demanda de um diálogo mais profundo, que
reenvia através desse sofrimento ao sujeito que o diferencia. Todos os esforços para
instaurar um diálogo, ou um jogo na relação com a criança autista, podem em sua
maioria desembocar em fracassos. Quer fale muito, quer apresente um mutismo, a
criança psicótica mergulha aquele que procura ouvi-lo numa onda de inquietações.

62

Vasse compara o encontro com o autista a uma travessia do deserto, à
passagem pelo lugar vago. Há um olhar que transpassa o outro. A escuta rompe os
arcabouços do saber e conduz a um encontro com o estranho e desconhecido, ou com
as situações mais inusitadas e bizarras.
Coriat,27 ao tratar da questão sobre a psicanálise e a deficiência mental, no
seu livro Psicanálise e Clínica de bebês, analisa o enfoque psicanalítico sobre os
efeitos do discurso e a escuta que transcende a vocalização da palavra.
Na clínica, as palavras, sejam elas quais forem, mesmo sendo silenciosas (os
não ditos), estão representando cada detalhe da vida cotidiana, sem que a representação
responda por um significado. Ela exerce sua função por meio da cadeia significante.
Relato alguns aspectos de um trabalho de escuta de uma criança, realizado
em nossa clínica, com a intenção de ilustrar o processo de elaboração por meio da
linguagem e do brincar:
Encam inhada por uma pediatra, uma m enina de 10 anos apresentava um quadro de
angústia que gerava atraso em seu aproveitam ento escolar. Observava-se na
estrutura fam iliar um movimento de angústia e m edo de doenças, em bora todos
estivessem saudáveis. Junto com a mãe, a criança assum iu a atitude de manter
constante vigilância sobre o pai, a fim de que não fum asse nem com etesse qualquer
extravagância que lhe prejudicasse a saúde. Com predisposição para cardiopatia,
ele tam bém sentia-se atemorizado pela idéia da morte.
Constituída pelo casal e duas filhas, a fam ília m udara-se recentemente e
experim entava o período de adaptação à nova cidade, inclusive no que concernia à
escola das crianças.
No relacionam ento familiar, foi possível observar um a linguagem descontraída e
afetiva, denotando cuidados

e atenções recíprocas.

C ultivavam

espírito de

solidariedade nas tarefas domésticas, bem com o no estabelecim ento comercial de
sua propriedade.
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" Elsa Coriat, psicanalista argentina integrante da equipe do Centro L idia C oriat em Buenos Aires,
possui vários trabalhos que tratam da psicanálise na clínica de bebês e crianças pequenas.
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Nas entrevistas preliminares, os pais m ostraram -se afetuosos, declarando não
com preender a preocupação “exagerada” da filha mais velha.
Quanto à menina, muito criativa em sua linguagem , com parecia às sessões e
apresentava desenhos, os quais descrevia com desenvoltura. Confessava, porém,
que preferia conversar. Fazia nas prim eiras sessões desenhos em preto e branco, os
quais foram posteriorm ente adquirindo cores.
A falta, sua dificuldade e grande ansiedade em função do desempenho escolar,
provocava-lhe uma demanda de atenção e confiança para se perceber também como
alguém capaz de aprender. Muitos dos jogos e brincadeiras com a irmã em casa
revelavam essa elaboração da relação escolar, principalmente as brincadeiras de
escolinha em que assumia o papel de professora e ensinava a sua irmã e primas menores.
À medida que os sintomas da angústia foram se reorganizando, por esse brincar e pela
fala, evidenciou-se um progresso em seus estudos. Ao mesmo tempo, toda a família,
que possuía uma transferência positiva com o atendimento da menina, passou a
demonstrar sinais de distensão e alívio com relação ao medo generalizado.
Após alguns meses, quando a criança já se mostrava liberta dos sintomas da angústia
de morte, faz sua demanda, de forma encantadora, para a suspensão das sessões de
análise. O pai, que a acompanhava, assim se expressou: "A senhora não sabe o quanto
me ensinou com seu jeito de ser!"
Ouvindo-o, surpresa, pois tinha estado com ele poucas vezes, passei a refletir sobre a
transferência familiar na clínica, frente a esta observação que, como eco, se repetia no
silêncio da escuta: “Não sabe o quanto me ensinou” . Não se é possível saber, mas sim
deixar-se envolver pelo ato, criativo e único, que a clínica nos proporciona.
A m enina despediu-se oferecendo um cartão de agradecim ento, cuja escolha dos
significantes m ostrou seu desejo e sua im plicação nesse processo de escuta:
"Obrigada, por me 'deixar desabafar'...”

O que seria esse desabafo? Abrir o espaço para a palavra que se encontra
abafada pelo véu do sintoma?
Esta é a nossa esperança. Este é o nosso desejo, como analistas.
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Um outro relato de clínica, fornecido por Coriat, demonstra bem o instante
em que o analista necessita desvestir-se de seu saber, para ir ao encontro do sujeito:
“U m jovem com Síndrom e de D ow n, que possui bastante linguagem e que está em tratam ento com
um analista, chega à sua sessão terrivelm ente angustiado: perdeu o cordão de um de seus sapatos.
T ransborda de angústia, lhe é im prescindível ter um cordão am arrando seu sapato. A angústia
im pede-o de dizer qualquer coisa coerente além de que não pode estar sem seu cordão.
O analista, que tenta fazê-lo falar e não consegue, pensa ‘o que posso fazer? É pertinente que um
analista se ocupe de conseguir cordões para am arrar sap ato s?’ A cuado pela situação transferencial,
tira seu disfarce de analista e acom panha o paciente a com prar cordões na venda da esquina. Tantos
anos de estudo para isto! O que diriam os colegas se o vissem ? C om pram os cordões, colocam -nos
nos sapatos e o paciente se acalma. N a seqüência, nessa sessão ou na seguinte, o rapaz pode retom ar
seu discurso com palavras.
O ato de acom panhar um paciente a conseguir cordões em um m om ento crítico desdobra-se em
outra dim ensão que a da rua, mas para que essa outra dim ensão se desdobre, se produza, com
determ inados pacientes e em determ inados m om entos, é im prescindível sair para a rua para buscar
cordões. Os cordões cum prirão sua função de am arrar sapatos, mas o que am arra o ato do analista, o
faz nó ali, são os cordões do laço transferencial, que de outro m odo teria ficado perigosam ente
com prom etido.
Já haverá tem po depois, outra oportunidade para levar à palavra o que ali ficou em jogo. Talvez sim,
talvez não, mas a possibilidade de palavra posterior teria sido cortada se o analista não tivesse
passado a prova à qual seu paciente o expôs perdendo o cordão ju stam en te antes do horário de
sessão. O analista dem onstra ser capaz de deter a deriva esquizofrênica dos fragm entos corporais
enodoando a realidade psíquica do paciente à realidade com partilhada. O analista m esm o torna-se o
laço que am arra. São as condições que im põem a estrutura deste paciente as que determ inam que
seja necessário o corpo do analista funcionando com o laço real para que este laço possa passar a ser
laço de palavra. Por outra parte, quantos de nós, que vivem os neste m undo de realidade
com partilhada, poderíam os continuar falando sem interrupção se, no m eio de uma reunião,
observássem os que o cordão do sapato desam arrou?” . (C O R IA T, 1997, p.242-243)

O convite a esse encontro, despojado dos saberes pré-concebidos, produz um
giro em relação ao enfoque dentro do ponto de vista científico, pois a psicanálise não
opera com o ser humano como objeto a ser tratado, mas como sujeito que interroga,
isto é, o sujeito que cria algo novo.
A escuta profunda abandona-se ao que virá a ser. Freud propõe como um eixo
metodológico para a psicanálise uma escuta flutuante, e nesta há uma ruptura em relação
ao significado, com a suspensão da compreensão ou do “pré-juízo”. A suspensão do
julgamento não significa ausência de direção, e sim uma posição ética de implicação
de sujeito a sujeito.
Vasse menciona em seus escritos os efeitos que a escuta da palavra e do
grafismo vêm provocar nos sentidos do analista, cujo ser se coloca assim numa
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travessia, não definida a priori. Chega o momento em que toda essa deriva é
reconduzida a determinados pontos de fixação. Eles são importantes, e é exatamente
esta amarração secreta, que Lacan define como sendo “pontos de estofos”,28 ou ponto
de basta, o lugar do reconhecimento do sujeito em relação a si mesmo e ao outro.
Instantes do conhecer.
Na abordagem da deficiência mental, a psicanálise, sem negar o orgânico,
situará o sujeito de linguagem, não apenas como da necessidade. A demanda, antes de um
desejo de conhecimento na verdade, é uma demanda de amor.
Kaufmann considera que, em profundo parentesco, a educação e a psicanálise,
afora todas as divergências reconhecíveis, além das considerações de ordem temporal ou
prática, consideram o amor como uma realidade psíquica, essencial. Sem amor, nenhuma
educação digna desse nome pode se instaurar, assim como nenhuma relação
terapêutica pode prescindir do amor transferencial (KAUFMANN, 1996, p.624-627).
O homem vive seu desejo em relação ao Outro, e a ausência indica a
impossibilidade de falar objetivamente, de imaginar, ver e nomear. Para Mannoni, a
introdução do sentido dado pelo campo do Outro é que, no estudo da deficiência, evita
a redução a uma pura descrição em perspectiva estática, desencorajando de antemão
qualquer idéia de progresso (MANNONI, 1971, p.202). A experiência frustrada de
Itard é a ilustração do que acontece ainda hoje com o problema da deficiência.
Há educadores com tendência a impor uma concepção do mundo, e
psicanalistas que ainda oscilam muitas vezes entre a curiosidade intelectual e a
rejeição do indivíduo débil, quase sempre visto como impossibilitado, em função da
dificuldade de linguagem.
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“ A noção do “ponto de estofo” foi introduzida por Lacan, que o define com o uma função essencialmente
mítica, do significante e do significado. Ele precisa que dificilmente ocorre um enlace de maneira definitiva, entre
significação e um significante, mas que, ao acontecer, este será com o um estofo, um ponto de sustentação no discurso,
que suscitará um movimento logo em seguida, para uma nova articulação de outra significação, e assim por diante.
(LEM AIRE, 1979, p. 165). No Seminário 3, Lacan fala sobre o “ponto de basta”, apresentando-o com o o significante
em tomo do qual tudo se irradia e tudo se organiza. É o ponto de convergência que permite situar retroativamente e
prospectivamente tudo o que se passa no discurso. “O esquema do ponto de basta é essencial na experiência humana” .
(LA C A N ,1956, p.303).
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Há quatro anos, quando fazia uma palestra sobre a sexualidade e a
deficiência, num simpósio sobre a adolescência, fui assim interpelada por um analista:
“Você é psicanalista de oligofrênicos?” A ironia da pergunta denuncia o préconceito,
bem como colocação de um saber que circunscreve e exclui outras formas de escuta,
que a priori sejam estranhas e por isso inquietantes.
A experiência do selvagem de Aveyron é rica ao mostrar o cuidado de Itard
para ajudar Victor a entrar no universo da cultura mediante a aprendizagem da
linguagem. O mérito de Itard está em seu acolhimento ao desconhecido, ele desejava
encontrar em Victor a expressão do seu desejo. Victor, no entanto, mostra que usa a
linguagem ao seu gosto, sem responder ao método de adestramento reeducatico que
Itard lhe propõe. Victor permanece em silêncio quando Itard lhe diz que lhe dará o
leite só quando ele pronunciar a palavra leite.
Itard, médico e reeducador, detém vasta bagagem de conhecimentos e
técnicas para readaptação de crianças deficientes. Suas convicções filosóficas e sua
formação médica concorrem para uma atitude empirista, que visa retirar de sua
experiência um conhecimento.
Segundo Mannoni,29 “[...] no mundo biológico e utilitário de Itard, a
linguagem é o meio de comunicação destinado a conhecer as necessidades. Victor vai
colocar a lição mais longe: quando a guerra entre ele e Itard passa, e o médico, não
conseguindo obter o sucesso esperado, cede e dá o leite a Victor. Contrariamente a
tudo o que passou, a criança pronuncia depois a palavra leite e a repete como um
jogo”. (MANNONI, O., 1969, p. 184-200)
Muitas das idéias médicas de Itard não surtiram os efeitos esperados, mas
Victor mostrava, por sua vez, que se beneficiava da companhia da governanta Mme.
Guérim, e as horas recreativas, quando brincavam juntos, eram momentos em que
emitia sinais da sua compreensão em relação ao que se passava ao redor.

290 c ta v e M annoni analisa a história de V ictor e Itard no texto C lefs p our L ’im aginaire ou L ’autre
scène; (C haves para o im aginário ou A outra cena).
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O mundo sério de Itard, quando a recreação termina, é um mundo onde todo
prazer é uma recompensa e toda pena uma punição. Um mundo condicionado por
regras excessivamente rígidas, sem espaço e tempo para a expressão livre e criativa.
A prática da clínica com atendimento a crianças com problemas reforça a
importância da integração e ampliação das relações, para que não se restrinja apenas a
uma abordagem, seja terapêutica, seja pedagógica, com a criança e sua família.
Os estudos neurológicos mostram com freqüência a magnífica capacidade de
recuperação cerebral em relação às lesões. Por meio da plasticidade cerebral,
ocorrem m odificações e reorganizações da estrutura neuronal,30 que são hoje
trabalhadas em diversos estudos.
As questões sobre o atendimento às crianças com transtornos, sejam estes
leves ou lesões mais graves, tem-se baseado também nesses conceitos, articulados pela
clínica interdisciplinar, com intervenções que possam auxiliar o sujeito a desenvolverse da melhor forma possível, levando-se em consideração o tempo, o espaço e as
possibilidades de recuperação.
O atendimento médico pode aliviar os sintomas dessas crianças. Mas se a
medicação pode lhes trazer ajuda, também consegue distanciá-las da realidade, caso
não associem essa abordagem terapêutica a outras que as ajudem a participar como
sujeitos de seu mundo.
O presente estudo deve enfatizar exatamente o atendimento preventivo, aos
mínimos sinais identificados nos primeiros anos de vida da criança, principalmente em
relação a situações desestruturantes ou agravamento de dificuldades já presentes em
função de alterações orgânicas e/ou genéticas.

30A idéia tradicional de que um cérebro maduro só perdia células sem repô-las, com eçou a ruir há duas
décadas. O pesquisador norte-americano Fred Gage, do instituto Salk (Califórnia), e Elizabeth Gould, da Universidade
de Princeton, mostram a partir de pesquisas a importância dos exercícios com o indutor de produção de células e o
aumento do número de sinapses no cérebro com aprendizagem.
E stas pesquisas de neuroplasticidade cerebral têm trazido esperanças para o atendim ento das
pessoas que apresentam seqüelas de lesões antes tidas com o difíceis de tratar. Os terapeutas observam que
relação de linguagem ao m esm o tem po que os exercícios psicom otores têm apresentado efeitos surpreendentes.
Alguns desses estudos da neuroplasticidade são publicados em revistas científicas com o a “N ature
N euroscience” . P or tratar-se de pesquisas recentes, consta apenas em poucos com pêndios de neurologia. Com o
referência, tem os o livro de Fingen, S & Stein, B ra is n D am age a n d R ecovery, p .339.
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L.T. tem 5 anos e 3 meses de idade. É portador da Síndrome do “X ” frágil. O
diagnóstico foi confirmado quando tinha aproximadamente 2 anos de idade.
Freqüentou inicialmente o ensino regular, quando então foi encaminhado para
avaliação. A queixa inicial que motivou a avaliação foi: “Atraso no desenvolvimento”.
Foi encaminhado à escola especializada, onde apresentou as seguintes características
de comportamento: auto-agressão acentuada (batia a cabeça contra a parede ou o piso,
várias vezes e com força), agressão à professora (puxava o seu cabelo, arranhava-lhe
ou batia-lhe), ao mesmo tempo que parecia querer abraçá-la. Associado a este
comportamento, chorava incessantemente e gritava alto, apresentando uma agitação
motora generalizada. Tal quadro reaparecia sempre diante da colocação de algum
limite. No entanto, em situações de clima mais descontraído e de equilíbrio entre as
relações do grupo de sala de aula, demonstrava seu potencial pedagógico e suas
aquisições, que muitas vezes eram compatíveis com sua idade cronológica. Já a partir
da primeira semana de aula, iniciou-se um trabalho em equipe interdisciplinar, que
integrou a família e a criança. A partir daí, pôde-se observar maior espaçamento entre
cada “crise” e maior aceitação da criança em relação aos limites, com melhora
significativa nas suas aquisições pedagógicas e na relação com os colegas. Atualmente
freqüenta o programa de pré-escolar. O trabalho integrado da equipe continua e
prepara-o para a introdução ao ensino regular no ano 2000, num nível compatível com
sua idade cronológica, ou seja, de pré-escolar. A proposta é que este acompanhamento
interdisciplinar continue algum tempo após essa inclusão.31

Na infância consolida-se a estrutura da constituição, e a criança pequena
portadora de problemas não pode esperar que o tempo venha lhe trazer melhoras. E
preciso atendê-la, ouvi-la, assim como a seus pais. A eclosão dos problemas na
infância desencadeia rapidamente. Não se pode, diante das situações que evidenciam
dificuldade na estruturação da constituição subjetiva,

esperar que haja uma

reorganização espontânea e natural.
A possibilidade do atendimento precoce varia de acordo com a situação social e
econômica, tomando-se visível que as classes menos favorecidas economicamente e,
portanto, com menos acesso aos centros de atendimento, apresentem um número muito
maior de casos graves.

3'Este acompanhamento está sendo realizado pela Escola de Educação Especial Ecum ênica-FEPE, em
Curitiba, cuja equipe vem introduzindo modificações gradativas para a proposta interdisciplinar.
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Thom as, um adolescente de 15 anos,7 sofre com a enurese noturna. Tem vergonha
O
do que acontece consigo e procura de todas as form as sanar seus problemas que
interferem com sua auto-estima. Sente-se mal diante das pessoas que sabem de seu
problema. Seu esforço é notável, no entanto não consegue controlar-se. A mãe
passou durante algum tempo ouvindo nas consultas pediátricas que quando ele
crescesse melhoraria.

A criança com problemas em sua constituição subjetiva não pode esperar. É
importante ajudá-la a ampliar suas chances de trabalhar os laços sociais, que se encontram
diminuídas. O amadurecimento da criança, principalmente em relação ao seu ser, e o com
seu corpo no espaço e no tempo, pode levá-la a se preparar e a compreender melhor a
entrada na fase da escolaridade. As que não conseguem, por possuírem distorções graves e
não trabalhadas na pré-escolaridade, não chegarão sozinhas a essas aquisições, tão
importantes para elas. Precisam de equipes trabalhando juntas, educadores, psicanalistas,
psicomotricistas, médicos, coordenadores de ateliês, serviço social. Esse trabalho
mantém-se pelo eixo principal, que é a priorização da relação da criança como sujeito
desejante em seu espaço de criação.
Em relação ao atendimento em equipe, parece-nos que a psicanálise enriquece
sua teoria e a clínica, se levar em conta a investigação proveniente de outras disciplinas.
Zenoni32 mostra que, passado o sectarismo das posições unidisciplinares,
quando se opunham a biologia e a psicologia, o corpo e o espírito, a palavra e a molécula,
chega-se a uma era nova de interdisciplinaridade, permite-se uma aproximação mais
complexa, porém ao mesmo tempo mais eficaz, da patologia humana.
Freud não ignorou o orgânico. Referia-se ao constitucional, incluindo a
herança genética e as influências experimentadas durante os anos da infância como
acontecimentos acidentais (traumáticos).
A psicanálise vista como uma nova ciência, cujo objeto é o inconsciente, não
pode deixar de se juntar a esses estudos. Em interação com outros campos, estará
sendo sempre enriquecida por essa troca.

32A lfredo Z enoni, psicanalista belga, apresenta o artigo La B iologie de la p sychanalyse na revista
Q uarto, Revue de L ’ école de la C ause Freudienne em Belgique.
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Para algumas equipes, estabelecer um bom diagnóstico é crucial na infância:
Natália, com 2 anos, inicia seu atendim ento no program a de estim ulação precoce,
na Instituição de ensino especial. Com uma deficiência em seu desenvolvim ento e
um quadro autista que se anunciava. Não fala, não consegue deglutir alimentos
salgados e pastosos. Só se alim enta pela m am adeira, que é enriquecida para que
possa estar bem nutrida; em ite sinais repetitivos, com muita dificuldade em
com unicar-se, passa períodos em estado de ausências. Possui uma atração especial
pelo espelho e quando encontra sua im agem refletida, se detém como que
magnetizada. Esteve dos 6 aos 10 meses hospitalizada, em função de seqüelas de
meningite. Essa fase produziu em Natália uma lacuna na estruturação, que a leva
neste m om ento a uma deficiência significativa. A equipe que cuida dela observa
que precisa desse jogo com o espelho, pois em sua constituição essa ausência de
organização do Eu ficou muito marcada.
A equipe da Instituição busca com a fam ília trabalhar essas questões e produzir
um suporte para o desabrochar da linguagem e o am adurecim ento de N atália, com
o m ínim o possível de seqüelas.
A mãe tem mostrado muita relutância em aceitar os convites para que possa falar
nas entrevistas. Quando lhe perguntam o porquê, diz que não consegue falar. Por que
está tão difícil para essa mãe expressar o que sente ou interrogar-se sobre o que vive na
sua relação com Natália? A menina não deglute apenas por uma impossibilidade
orgânica? Há relação dessa impossibilidade da deglutição com a impossibilidade da
fala da mãe? São questões que estão sendo trabalhadas no decorrer do processo.

A mobilização que a criança propicia é vital. Não se trata de mais um caso a
ser atendido; mas de Natália, esse sujeito em formação, cuja história teve seu percurso
marcado por fatos traumáticos.
São escutas como esta que nos colocam diante de limites. Dos traços
confusos e estranhos dessas histórias, aprendemos a arte do atravessamento, dos
paradoxos, da intervenção necessária, sem o furor clocendi ou curandi.
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CAPÍTULO 3
O TRASPASSAR INCONSCIENTE E O CONHECER

“O que conta quando se tenta elaborar uma
experiência, não é tanto o que se compreende
quanto o que não se com preende. ” (Lacan Sem 1)

3.1

A EVANESCÊNCIA DO ESTRANHO

Ao longo da vida e do processo de construção de nossa história, defrontamonos com enigmas e paradoxos, fontes inesgotáveis de questões que brotam,
rearticulam-se intermitentemente e produzem inquietação e estranheza.
O acolhimento das coisas e dos fatos novos a cada dia leva-nos a pensar
sobre o que eles têm a ver com nossa existência e como interagem conosco. As
surpresas colocam-nos em circunstâncias às vezes constrangedoras e difíceis, pois
escapam do cotidiano, do preestabelecido, do conhecido. O surpreendente nos envolve
e nos toma como num evanescimento.
Esse inesperado, ou inexplorado, com o qual nos defrontamos, possui o
movimento da força pulsional e de desejo.
Lacan interroga no Seminário 7 se a psicanálise é a ciência do desejo:
“[...] A organização universal tem de lidar com o problem a de saber o que vai fazer dessa ciência na qual
manifesta-se algo cuja natureza lhe escapa. A ciência que ocupa o lugar do desejo não pode tanto ser uma
ciência do desejo senão sob a forma de um formidável ponto de interrogação e é certamente não sem
motivo estrutural. Em outros termos, a ciência está anim ada por algum misterioso desejo, mas ela são
sabe, não mais que nada no inconsciente, o que quer dizer esse desejo. O futuro nos revelará...” (LACAN,
1988, p.389).

As inovações criadoras, presentes no processo de associações inesperadas e
produções inconscientes são trabalhadas na história da arte, que possuem uma riqueza
inigualável dessas expressões na construção da história da humanidade.
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Realizando um pequeno recorte na história, verificamos a partir do movimento
do expressionismo e do surrealismo uma manifestação clara e direta do inconsciente.
No expressionismo há uma materialização, pela arte, dos fantasmas do homem
do Século XX, como a paixão, o desejo, assim como a solidão, angústias e desespero.
Edvard Munch procurava mostrar por meio de sua arte que as pessoas
respiram, sentem emoções, sofrem e amam; transformava em imagens os profundos
sentimentos e angústias do homem moderno.
O manifesto surrealista de 1924 surge como uma alternativa à “lei da
lógica”. Os surrealistas começaram a explorar principalmente as relações inconscientes
do homem. Sob a fecunda influência de Freud, viam nos sonhos e na livre associação
um meio de descobrir novas realidades.
André Breton, poeta francês, acreditava que a exploração do inconsciente
revelaria novas verdades. Como integrante desse grupo, Salvador Dali passou a criar
seus quadros como retratos de sonhos pintados a mão. Tentava materializar as imagens
de uma concreta irracionalidade com a mais imperativa fúria de precisão. Dizia que
sua arte se desenvolvia a partir de uma energia contínua e alucinada. Essa noção para a
arte do inconsciente fora despertada pela leitura de Freud, que Dali muito apreciava.
No primeiro manifesto surrealista, Breton descreve o movimento como “puro
automatismo físico, que expressa verbalmente, por escrito ou por outras vias, o
verdadeiro processo do pensamento, sem o controle exercido pela razão e longe de
qualquer preocupação estética ou moral”. (OS GRANDES ARTISTAS, p.297).
O grupo surrealista dedicava-se ao inconsciente enquanto fonte essencial da
arte, visando a uma completa revisão de valores.
Na história da psicanálise, o reconhecimento das estruturas inconscientes
presentes no discurso e traspassando as construções do conhecimento leva a
diversas reflexões e estudos e ao acolhimento desse saber que não se sabe,
impossível de ser apreendido.
A psicanálise trabalha com a plasticidade da escuta flutuante e propicia uma
reorganização dentro do ponto de vista estrutural, com reflexos no campo teórico e no
exercício da prática.

73

Na visão de Ricoeur, a psicanálise só conhece uma dimensão do símbolo: a
dos “rebentos” dos desejos recalcados. Há limites nessa prática e não se pode censurar
a psicanálise pela sua estreiteza, pois esta é sua razão de ser. Segundo o autor, a teoria
psicanalítica, que Freud chamou de sua metapsicologia, limita as regras da decifração,
ao que poderia ser chamado de uma “semântica do desejo”. (RICOEUR, 1978, p. 16)
É de se supor que a proposta de aceitar o traspassamento do inconsciente
provoca um giro na dinâmica da significação e da interpretação. O que se busca não
são as respostas de um saber imediato, mas um deixar-se tocar por esse outro discurso,
que decorre no processo da experiência e propõe algo novo em nossa vida.
Freud, em seu texto sobre O estranho, afirma ser evidente estarmos
preparados para admitir a existência de outros elementos, além daqueles que
estabelecemos e conhecemos, que motivam a criação de sensações estranhas. Julga
que os resultados preliminares de seus estudos sobre o estranho satisfazem
parcialmente

o

interesse

psicanalítico

pelo

problema,

mas

o restante

pede

provavelmente uma investigação a partir da estética. Para Freud por mais que o campo
da epistemologia ou da hermenêutica possa avançar em suas pesquisas, mais se
defrontará com o mistério das relações humanas.
Pode-se atribuir à contemplação um sentido estético, que só a alma com seu
saber inefável é capaz de traduzir? O quadro A Dança da Vida, de Munch, revela o
que para o artista é traduzido como o “Friso da Vida”. Nesta obra, ele apresenta o
retrato da vida, que ao longo de toda a série corre como a linha ondulante da orla e,
para além dessa linha, do eterno movimento do mar; embaixo das árvores está a vida,
representada pelas figuras dançantes com seus desejos físicos; mas, em meio à paixão,
a existência da solidão e a figura enlutada que sugere a transitoriedade.

75

O desejo1 de conhecer movimenta o sujeito rumo à busca de explicação para
suas interrogações, e isto o coloca no centro do que hoje trabalha a ciência moderna,2
como foi abordado anteriormente. O homem vive o conhecimento também em relação a si
mesmo, isto é, o conhecimento como auto-conhecimento. O sujeito que quer saber sobre o
saber, interroga e provoca uma descontinuidade nos paradigmas estabelecidos.
Há uma mudança de posição, importante, a ser observada em relação ao
saber, que não mais está fora e distante do sujeito, mas na sua própria questão, que traz
no bojo as alterações necessárias para a criação.
O sujeito “rebelde” a esses saberes, que enrijece, mostra pelo lado do
desconhecimento ou do inexplicável que há muito a interrogar. Foi a recusa em se
deter exclusivamente no saber da psiquiatria que levou Freud a direcionar seu olhar
para o inconsciente e a criação do campo psicanalítico.
A análise não ocorre sem o sujeito; é por intermédio dele que ela se
desenvolve, relacionando esse saber, que o implica em sua questão particular, com o
que faz parte do universal.

!D erivado do latim C upiditas, o term o “desejo ” na filosofia pode, segundo A bbagnano, assum ir dois
significados: 1) o geral, do apetite com o princípio que im pele à ação um ser vivo; 1) m ais restrito, de apetite
sensível. N este sentido, segundo A ristóteles, o desejo “é o apetite do que é ag radável” . D escartes o definiu com o
“a agitação da alm a causada pelo espírito que a dispõe a querer para o futuro as coisas que ela apresenta a si
m esm a com o convenientes. N a literatura contem porânea, a palavra assum iu alguns significados novos. D ew ey
definiu com o a “atividade que procura cam inhar para rom per o dique que a detém ” . H eidegger vinculou à
natureza do hom em com o ser projetante: “o ser para as possibilidades se m anifesta em geral com o puro desejo” .
P ara a psicanálise, segundo L aplanche e Pontalis, o term o desejo não tem o m esm o valor na sua utilização que o
term o alem ão W unsch ou que o term o inglês W ish. W unsch designa sobretudo a aspiração, o voto form ulado,
enquanto o desejo evoca um m ovim ento de concupiscência ou de cobiça, em alem ão traduzido por B egierde ou
ainda por Lust. A definição mais elaborada refere-se à vivência de satisfação. Freud não identifica a necessidade
com o desejo. A necessidade nasce de um estado de tensão interna e encontra a sua satisfação pela ação que
fornece o objeto adequado. Exem plo: alim entação. O desejo está indissoluvelm ente ligado a traços mnésicos.
Lacan procurou recentrar a descoberta freudiana na noção de desejo e recolocar esta noção de desejo no prim eiro
plano da teoria analítica. N esta perspectiva, foi levado a distinguir noções com que ela é m uitas vezes
confundida, com o a necessidade e a exigência. N ecessidade visa um objeto específico e satisfaz-se com ele.
E xigência é form ada e dirige-se a outrem . D esejo nasce do afastam ento entre a necessidade e a exigência.
K auffm ann m ostra que para L acan o desejo aparece com o falta de seu objeto. N a cultura psicanalítica, literária e
filosófica de língua francesa, o term o désir (desejo) designa o cam po de existência do sujeito hum ano sexuado,
em oposição a toda abordagem teórica do hum ano que se lim itaria ao biológico, aos com portam entos ou aos
sistem as de relação.
9
.
“A história da ciência m oderna tem seu m arco de início no século X V II, na revolução produzida por
D escartes quanto a um saber contínuo e garantido pelos filósofos antigos. D escartes enlaça o sujeito quando
declara: “Se basta que interrogue para o saber, é necessário que Eu seja para que interrogue. D esta m aneira Eu
existo a partir dessa interrogação” .
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FONTE: Eduard Munch. Os Grandes Artistas. Vida, obra e inspiração dos maiores pintores. São Paulo :
Nova Cultural, p. 182

A esse “friso” de Munch, podemos articular o que para a psicanálise é expresso
como o sentido da borda, do encontro com o que é pleno e verdadeiro para o sujeito,
assim como a sensação do vazio que produz esse movimento da evanescência.

3.2

O D ESEJO DE SABER

A palavra “conhecer”, na linguagem bíblica é repetidas vezes empregada
como experiência íntima, diferente de um ato puramente de elaboração intelectual.
“Adão conheceu a sua mulher Eva e ela concebeu” ... (Genesis.4,1). É que para o povo
hebreu tem o significado de algo que surge das entranhas, do nascer com o outro. Nesta
experiência de relação, o ser está implicado em toda a sua unidade e completude.
Muitos outros sentidos poderão estar associados ao termo, dependendo da
visão a ser trabalhada. Numa acepção coerente com este nosso estudo, entende-se o
conhecer como um movimento do sujeito de desejo que vem produzir um ato de
ruptura, de descontinuidade, em direção ao que é novo.
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Há uma reinvenção permanente, e esta não é aleatória. Parte de fatos e de
conceitos já disponíveis ao alcance do sujeito, mas, para que não fique numa
posição apenas de um acumulador ou um mero repetidor do que é conhecido, ele
interroga. Assim, o ato de linguagem e de reflexão é movimentado e enriquecido
pelo desejo de saber.
O desejo para o homem está relacionado ao que lhe toca como essencial.
Está articulado ao que lhe é verdadeiro e a tudo que implica essa dimensão de vida,
como a alegria, a angústia frente à frustração, o desafio e a vontade em ultrapassar as
barreiras. O desejo identifica e singulariza o ser na sua história de vida. Vasse, no texto
Le temps du désir, faz uma referência sobre a conquista do supérfluo que provoca mais
excitação espiritual que a conquista do necessário. Trata-se de uma posição de Bachelard,
sobre o desejo e os sonhos, importantes para a vida de criação do homem. O pensamento
de Bachelard contém a noção de que é na alegria do desejo, e não na necessidade, que o
homem descobriu o seu espírito. “A conquista do supérfluo3 provoca uma excitação
espiritual mais do que a conquista do necessário. O homem é uma criação do desejo, não
uma criação da necessidade”. (BACHELARD, IN: VASSE, 1969, p.l 1)
O homem está em busca desse algo mais que o alegra e lhe permite
transcender o que lhe é conhecido e necessário. Articulo essa noção ao desejo de saber,
como algo que poderá vir ao encontro do que Vasse traduz como a força do desejo de
algo novo e que poderá reafirmar-se como “ser de desejo”.
Nos diálogos de Platão, Sócrates interroga Mênon e o conduz ao
reconhecimento de um saber já presente em si mesmo, do qual não tinha consciência a
princípio, mas que emerge nessa oportunidade quando Sócrates, numa posição de
“parteiro” do saber, possibilita, a partir do exercício da maiêutica, o nascimento desse
conhecimento. O texto de Platão deixa claro que a palavra incentivadora, instigante e
interrogativa de Sócrates leva Mênon a despertar em si mesmo esse desejo de saber.

3V erifica-se nesta noção do supérfluo para B achelard um a referência ao que provoca o prazer, não
uma idéia que transm ita superficialidade.
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Mannoni explica que “[...] para Platão, há uma verdade esquecida, e que a
maiêutica consiste em fazê-la vir à luz, de sorte que o diálogo é justamente uma mistura
de verdade e de erro, e a dialética uma espécie de crivo da verdade. Na análise, não se
trata do mesmo tipo de verdade, trata-se de uma verdade histórica”. (MANNONI, O. In
Seminário 2, LACAN, p.25)
Esse desejo de saber não é um processo aleatório. Surge a partir da mediação
com o outro, com um interlocutor a quem é feita a demanda. Está ligado a toda a
história do indivíduo, não ocorre por acaso. Assim como a palavra age como via de
comunicação e produz as aberturas, o desejo necessita de uma estrutura que consolide
esse processo de amadurecimento do sujeito em relação a suas questões.
É uma estrutura que faz parte da organização constitucional do sujeito,
importante para que o desejo não se torne simplesmente um meio voluntarioso e
aleatório da expressão. Lacan mostra sua atenção à articulação do desejo em relação ao
que é mais simples e faltante para o sujeito e à importância de uma estrutura que
ofereça condições para a criação.
“É a estrutura desse lugar que exige que o nada esteja no princípio da criação e que, prom ovendo
com o essencial em nossa experiência a ignorância em que se acha o sujeito, pelo real do qual recebe
sua condição, im põe ao pensam ento psicanalítico ser criacionista, ou seja, não se contentar com
nenhum a referência evolucionista. Pois a experiência do desejo em que lhe é preciso m anifestar-se é
justam ente a da falta-a-ser pela qual todo ente poderia não ser ou ser outro, ou, em outras palavras, é
criada com o existente. Fé que se pode dem onstrar que está no principio do desenvolvim ento
galileano da ciência. D igam os apenas que esse lugar não invoca nenhum ser suprem o, já que o lugar
de M ais-ninguém não pode ser senão de outro lugar que se pode ouvir o é do impessoal [...].
(LA C A N , E scritos, p. 673)

Assim o ato do conhecer sustenta-se pela estrutura da relação do sujeito
desejante com o Outro e o introduz na ordem simbólica, a ordem da linguagem, com
os dons superabundantes que também, segundo Lacan, acolhem o estranho que se deu
a conhecer. O sujeito, no entanto, necessita das regras da aliança que ordenam o reino
da cultura, que vem se superpor ao da natureza.
Essas leis da linguagem estão presentes a todo instante nas relações, e é por
meio delas que a linguagem nos determina como homens ou como mulheres. É pelo
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complexo de Édipo que aparecem as marcas dos limites (proibição do incesto) na
constituição subjetiva.
O conhecimento sobre as conseqüências da consangüinidade é do século XX.
A interdição do incesto, no entanto, está presente já nas tribos primitivas. Saurent,
quando fala desta questão, analisa que a proibição do incesto não ocorre por
determinação biológica, mas sim por um interdito na linguagem, das relações sexuais
entre os parentes consangüíneos, e que o sujeito tenha a memória simbólica deste
interdito, porque ela inaugura uma ordem.4
No texto Totem e Tabu, Freud trabalha numerosos exemplos de como os
primitivos organizavam-se e possuíam leis para a preservação de suas culturas.
O grande salto de Freud é a descoberta da incidência da ordem simbólica na
natureza do homem e, é dessa ordem que se constitui o Outro, (que representa o terceiro, a
função do pai, a lei).
Para Lacan, essa ordem simbólica não consiste em estabelecer conteúdos,
mas sim em defrontar-se com os significantes presentes na organização da fala e que
sempre remetem a mais além, mesmo que este lhe seja estranho.
Esse desejo, portanto, permite a cada um sair de seu universo particular e
buscar atingir horizontes mais além, quando então esse Outro nos envolve e nos enlaça
como seres de linguagem.

4M arie-Jean Saurent - psicanalista francês - apresenta esta reflexão na palestra: La R echerche
C linique en P sychanalyse, no Instituto de P sicologia da U SP, em setem bro de 1999.
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3.3

DESEJOS INOMINÁVEIS

“[ ...] a lin g u a g e m , a n te s cie s ig n ific a r a lg u m a
co isa , s ig n ific a p a r a a l g u é m ” (L a c a n )

O desejo de saber possui uma relação profunda com a identidade e a verdade
do sujeito. Como já exposto anteriormente (capítulo 1.1), a criança que não entra em
contato com a verdade de sua história terá muita dificuldade para alcançar outros
níveis de conhecimento, em função de estar presa a um não dito sobre si mesma.
Como exemplo, podemos pensar nas dificuldades da criança adotada, à qual é negado
o direito de saber sobre a verdade de seu nascimento.5
Muitas dessas crianças a quem não se conta sobre a adoção, demonstram
perceber que algo não lhe está sendo revelado, que há um segredo em sua vida.
Algumas adquirem postura de desafio à autoridade dos pais, passando a acreditar que o
sentido de suas vidas está fora de casa, num movimento de busca desse segredo; outras
apresentam dificuldades na aprendizagem, pois o que lhe é fundamental como saber
está sendo silenciado.
O desejo de saber para Freud está ligado à pulsão, como pulsão de saber. O
saber sobre si, sobre seu corpo, suas relações de parentesco e tudo o que faz parte de
seu universo cultural.
Kupfer expõe de modo interessante, no seu texto Freud e a Educação - O
Mestre do Impossível, a evolução pessoal de Freud, iniciando sua análise pela relação
com seus mestres Emest Brucke, Meynert, Charcot, depois Joseph Breuer e Wilhelm
Fliess. Freud desejava criar algo novo, gerar conhecimentos. Precisava, no entanto,
superar questões pessoais da relação com o pai, subjacente a toda relação que possuía

5Françoise D olto m ostra repetidas vezes em seus trabalhos a im portância dessa verdade com unicada
às crianças. (D O L T O , 1986, p. X V II)

80

com seus mestres. Afirmava haver atingido a meta através da correspondência com
Fliess. As cartas, na verdade, serviram como instrumento de sua análise, quando pôde
associar a figura amada do pai à dos mestres. Por meio dessa elaboração, reencontra o
desejo que lhe habitava e que só pôde admitir quando percebeu que ser mestre não
significava ocupar o lugar do pai. Reconhece primeiro a superioridade “daquele que o
fez”, para então, aliviado e sem culpa, poder ser um criador. (KUPFER, 1992, p.28-29).
Ao exemplo de Freud podemos associar outros, em que a emergência de
angústia em relação a determinados desejos se encontra ligada a fatos anteriores, de
cada história. Para alçar a determinados conhecimentos, sentimos que percorremos
alguns caminhos em nosso interior, e para encontrá-los somos levados a amadurecer
nossa relação com o mundo.
Num acompanhamento clínico, um analisando questionava sobre suas
dificuldades no aprendizado dos conteúdos de eletricidade na física. Atravessava uma
situação de “ruptura”6 de relação amorosa que o angustiava muito. Durante a análise,
trabalhava e interrogava sobre a origem dessa dificuldade, até que percebeu relações
entre o que estava vivenciando afetivamente em seus estudos e as mudanças operadas
em si mesmo, no campo afetivo e uma melhora na compreensão dos estudos. Relata
posteriormente a satisfação em descobrir que a forma de linguagem usada pelo
professor na descrição do conteúdo era diferente da sua. Era mais claro naquele
instante identificar a sua linguagem, isto é, o seu Eu distinto do outro. Conseguiu então
superar a dificuldade a partir dessa reorganização, ao mesmo tempo em que elaborava
as questões de sua relação amorosa, profundamente intrincadas em seu ser. Adquire
posteriormente uma posição mais clara para consigo, assumindo-se como sujeito desse
conhecimento que lhe era tão estranho a princípio.

6Ao significante “ruptura” crem os que se relacionava a angústia do paciente frente às ligações e
rom pim entos am orosos. D o ponto de vista psicanalítico, as associações dos conteúdos da eletricidade
provavelm ente estivessem tam bém sujeitas à incom preensão, e resistente em com preender a linguagem utilizada
pelo professor naquele m om ento.
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Chauí mostra que, do ponto de vista do conhecimento, a consciência é uma
atividade sensível e intelectual, com poder de análise, síntese e representação. É o
sujeito do conhecimento, dotado da capacidade de conhecer-se a si mesmo, ou seja, é
capaz de reflexão. É saber de si, diz a autora, e saber sobre o mundo, manifestando-se
como

sujeito

percebedor,

imaginante,

memorioso,

falante

e pensante.

É

o

entendimento propriamente dito. (CHAUÍ, 1997, p. 118)
O entendimento a que Chauí se refere pode ser analisado também dentro do ponto
de vista do reconhecimento que prevalece na relação com a ideologia, como uma
representação do mundo que rodeia o ser humano. Para Coelho, faz-se necessário
diferenciar esse ponto, pois os valores ideológicos inserem os homens socialmente. Se para
a ciência predomina a função do conhecimento como um saber estabelecido e contínuo, no
campo psicanalítico é pertinente pensar no conhecer em razão da descontinuidade.
Maurice Blanchot, citado por Coelho no Livro Estruturalismo, esclarece:
“O contínuo rem ete-nos para a plenitude do Ser: o descontínuo vem conhecer, m arca a nossa
m iséria. Ora, se os entendem os rigorosam ente, contínuo e descontínuo são signos de problem áticas
diferentes: um a identifica sub-repticiam ente a realidade a um m odelo - o contínuo, mas sem o dar
com o m odelo, afirm ando que apenas ele é real; a segunda (a problem ática do descontínuo) afirm a
que conhecer não é ser alterado e dim inuído, o ser m enos qualquer coisa, mas o menos que,
produzido com o ato determ inado de linguagem e de pensam ento, perm ite essa m odalidade nova,
essa m udança radical, esse excesso prodigioso que são o efeito da palavra e do saber nunca até aí
sabido” , (cf. C O E L H O , p. LX III)

Essa reestruturação e organização com que o sujeito vem lidar ocorre pelo
desejo em trabalhar as questões, integrando-as à sua vida, e não como conteúdo
meramente informativo. Trata-se de uma vivência singular, que o identifica, diante da
universalidade de conceitos com os quais se defronta. Graças a essas particularidades
do desejo, o homem encontra meios de aprimoramento de seus dons.
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3.4

O DECIFRAR DOS ENIGMAS

“N o s ilê n c io d a e s c u ta a v e r d a d e o c u lta d o
e n ig m a se re ve la . ” (D e n is V a sse )

A escuta da criança remete-nos a um decifrar de sinais e códigos que muitas
vezes exige algum tempo para compreender. Vasse, no texto O umbigo e a voz,
mostra a profundidade que atinge um trabalho com a criança, e como o desenho
infantil expressa por meio de seus traços a constituição subjetiva:
“ [...] afinal, basta olhar um a criança que desenha para convencer-se de que ela não produz qualquer
coisa. N as form as que, de m aneira repetida, se precipitam sob os seus dedos, pode-se ler certo
núm ero de relações: as linhas traçadas sobre a folha correspondem aos m ovim entos mais íntim os do
seu corpo, e estabelecem -se relações entre as form as visualizadas e aquilo que seu autor diz. As
form as naquilo que a criança diz com o nas variantes de sua posição, um a com relação às outras,
referem -se a um a estrutura cujos elem entos são ligados por um vínculo secreto e tal que uma
m odificação de um dos elem entos acarreta a m odificação de todos os outros. O trabalho que preside
esta construção no espaço e sua evolução no tem po é tão próprio do autor, que logo se torna
im possível confundir os desenhos de um a criança com os de outra, tão diferente é sua feitura. Assim
considerado, o desenho torna-se escritura” . (V A SSE, 1977, p.5-6)

O inconsciente provoca transformações no deslizar do discurso da
significação. É o tropos, que no sentido grego quer dizer alteração, irrupção do
inesperado. O poeta nos transmite esse tropos,7 como um encontro com a novidade da
palavra, que vem ocupar lugar atribuindo outros sentidos ao que antes estava definido.
Com a ruptura na significância, há um movimento de recuperação que enseja
outra articulação. Essa construção contínua dos discursos, para a psicanálise, vai em
direção a uma plenitude, isto é, ao alcance possível da verdade para o sujeito.
Em função disso, o ato psicanalítico é condutor de uma reorganização
espontânea da economia psíquica8 como um sistema modulador nas relações. No
entanto, a partir de Lacan, entende-se que esse ato estende, ultrapassa o campo da

?Tropos; para A ristóteles significa desvio na linguagem que produz a arte do bem dizer. O uso
poético é saboroso, pois produz um desvio criativo. Suspende o julgam ento e se desvia das certezas.
g

O conceito de econom ia psíquica foi form ulado por Freud em 1905 com o energia psíquica, na parte
sintética de O C histe e sua relação com o inconsciente (1905): “Os conceitos de energia psíquica com o uma
quantidade tornam -se para mim hábitos de pensam ento, desde que me propus considerar os fatos da
psicopatologia sob um ângulo filosófico; já em m inha A in terp retação dos sonhos (1900) tentei, no mesmo
espírito que Lipps, apresentar não os processos psíquicos - em si m esm os inconscientes - com o os fatores
realm ente eficazes do psiquism o” (K aufm ann, p. 143). E ste conceito vai se estender num trabalho epistem ológico
de Freud por toda a sua obra, articulado ao conceito de pulsão.
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interpretação, que não é aberta a todos os sentidos. O essencial está, portanto, no
desprender-se da significação, orientando a escuta para a cadeia significante,9 cuja
construção apresenta-se com função metonímica numa dimensão conectiva ou função
metafórica na dimensão de substituição.
Lacan, trabalhando os versos de Victor Hugo no poema Booz Endormi: sa
gerbe n'était pas avare ni haineuse... (Seufeixe não era avaro nem odiento...), mostra
como, pela metáfora criadora, o poeta anuncia uma surpresa que celebra o poema: a
promessa do acolhimento de Booz. “[...] Portanto é, entre o significante do nome
próprio de um homem e aquele que o abole metaforicamente, que se produz a centelha
poética, ainda mais eficaz aqui, por realizar a significação da paternidade, por
reproduzir o evento mítico em que Freud reconstruiu a trajetória, no inconsciente de
todo o homem, do mistério paterno”. (LACAN, Escritos, p.511)
Corrêa10 apresenta em seu livro Nós do Inconsciente - A lógica dos lugares,
uma reflexão sobre essa metáfora paterna baseando-se na análise de Lacan sobre esse
poema de Victor Hugo. Trata-se de uma poema sobre um personagem bíblico, Booz,
que se casa com Ruth. Esta era uma viúva, enquanto Booz tinha mais de 80 anos. Booz
soube que com Ruth poderia gerar um filho, pois ela ainda era jovem. Para ele, isto era
muito importante, pela chance de ter uma descendência.
Victor Hugo narra essa história construindo metáforas. Seu feixe, sua
gérbera, “seu pênis”, não é avaro, nem odiento. E a metáfora que Victor Hugo
encontrou para dizer que Booz seria capaz de gerar filhos. A metáfora produz esse
efeito de anular uma coisa e fazer ressurgir outra. Hegel usa um termo muito
importante para dizer isso, Aufhebung, que significa a anulação que faz surgir outra
coisa; não se trata de pura e simples destruição, mas recriação. Para Lacan, a

9Com o auxílio da lingüística, Lacan observa a importância da escuta da seqüência dos significantes, que
surge na prática clínica, para a compreensão das formações inconscientes. Segundo Kaufmann, as operações metáforometonímicas em ação na linguagem e a abordagem clínica das psicoses, em que o signo lingüistico é alterado por uma
“invasão do significante”(As psicoses, 1955-56), levam Lacan a inverter o algoritmo saussureano para afirmar a
supremacia do significante sobre o significado: o significante vai consistir na “estrutura sincrônica do material da
linguagem”, ao passo que o significado o rege “historicam ente” .
10Ivan C orrêa, psicanalista m em bro do Centro de E studos F reudianos do R ecife, com trabalhos
publicados, em que apresenta de form a clara conceitos m uito difíceis da obra de L acan, dentre estes os que se
referem à lógica e à topologia na teoria psicanalítica.
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metáfora paterna introduz a criança na castração simbólica, e isso funciona como
um dom, a que essa criança vai ter acesso na sua vida, de uma maneira mais plena.
(CÔRREA, 1993, p32)
A cadeia significante leva a uma relação de verdade que evoca a singularidade
do ser e a sua relação de contemporaneidade com a história e a cultura. O traspassar
inconsciente vem interferir no discurso, trazendo à tona questões fundamentais da
constituição subjetiva.
O suposto-saber é um dispositivo analítico, e é algo inominável da
experiência da análise, quando o analista surpreende com seu silêncio o analisante, que
espera a princípio por um saber constituído. Por se tratar de um vivido, de uma
experiência que cabe somente ao sujeito ultrapassar, o analista se reserva, não
preenchendo esse lugar.
A frase de Santo Agostinho: “[...] eu sei o que é o tempo, mas se alguém me
perguntar eu não sei explicar [...]” (CONFISSÕES, 1984, p. 317-318) transmite-nos
essa dimensão do não saber, do inexplicável, que se presentifica em cada um apenas no
âmbito da experiência.
A criança, com sua maneira lúdica e destituída dos artifícios da racionalidade,
sente vivamente a natureza das coisas e a relação com o outro. Suas vivências são
elaboradas principalmente pelo brincar, sem que adote uma atitude reflexiva. Uma
senhora, numa certa ocasião, falava da relação que tinha com o neto e do quanto solicitava
para que brincassem com ele falando como se fossem brinquedos (como um urso, um
coelho, um boneco etc.). Observava que, quando lhe pediam alguma coisa ou lhe
chamavam a atenção, não respondia. Mas quando alguém lhe falava, fazendo de conta que
era um dos brinquedos, mostrava-se atento e prontamente respondia.
Cada

criança,

embora

se

convencione

para

ela

o

tempo

de

seu

desenvolvimento ou os prazos para a aprendizagem, vai realizá-los dentro de seu ritmo
próprio, que está ligado a particularidades constitucionais. Esse inexplicável do tempo
distancia-se da marcação cronológica dos relógios convencionais. São tempos em que
predomina o sentido lógico singular de cada sujeito, num movimento livre e plástico
como os dos relógios “molinhos” que Salvador Dali nos apresenta com seu quadro A
Persistência da Memória.
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FONTE: Salvador Dali. Os Grandes Artistas. Vida, obra e inspiração dos maiores pintores. São Paulo :
Nova Cultural, p.301.

Conhecer essa particularidade é ter um fio condutor no decifrar dos enigmas,
relacionados com a verdade que escapa ao senso comum ou aos saberes dogmáticos.
A procura da verdade e o desejo em compreendê-la colocam o sujeito no
atravessamento de suas experiências. Assim sendo, na psicanálise cabe ao analista,
com seu desejo e implicação, acompanhar o traspassar das fantasias sem que estas
possam na maioria das vezes ser identificadas objetivamente.
O sujeito de linguagem tem como percurso na análise a cadeia de
significantes. Como o fio de “Ariadne”" a conduzi-lo para a relação de verdade que o
insere como analisante.

"O dicionário de M itologia Greco-Romana apresenta a história de Ariadne que se apaixonou por
Teseu quando este foi a Creta para lutar contra o Minotauro. Deu ao herói ateniense um novelo de fio que lhe
possibilitou sair do labirinto. Para escapar à cólera de Minos, Ariadne acompanhou Teseu em sua fuga, mas este
abandona-a na ilha de N axos, um dos locais favoritos de Baco. Impressionado com a beleza da jovem ,o deus
esposou-a e levou-a para Olimpo.
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Não se toma uma palavra ou se faz um silêncio por acaso; existe um
inconsciente, que está presente na relação transferencial e produz efeitos. Esta
implicação essencial na estruturação do campo de escuta localiza-se, segundo Lacan,
no campo da ética; é preciso sempre ser tomado como um juízo sobre nossa ação,
mesmo que implícito.
Não está distante a relação educativa desse posicionamento ético de compreensão
da constituição do sujeito. O educador integrado à sua ação procura sistematizar seu método
direcionando-o a um desenvolvimento das idéias, levando em consideração essas questões
do sujeito em formação, inserindo-o no desenvolvimento da cultura.
Há no ideal do educador uma exigência em vencer os pré-conceitos, ou formas
cristalizadas do saber. A posição de estar sempre em processo de conhecer que implique o
sujeito, e não só de passar conteúdos informativos, produz as transformações necessárias
para que o sujeito reflexivo elabore seu campo de conhecimento, integrando-o a suas
relações de vida.

3.5

A IN-CONFORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO

O engendramento provocado pelo imaginário é um marco inicial, uma fonte de
onde brotam as identificações, os sonhos e as inspirações. Plena de contradições, num
movimento ininterrupto, a organização das imagens realiza-se a cada instante. Estabelece
ligações novas, numa cadeia associativa e “aparentemente ocasional”. Observa-se, no
entanto, que não se trata de um associacionismo puro, mas sim ligações que possuem uma
estrutura lógica. E portanto criativo, no que concerne à relação livre entre os elementos, os
quais se apresentam como numa dança; entrelaçam-se e criam formas e expressões as
mais variadas.
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Este processo, de construção e desconstrução, tem suas leis e fontes nas
estruturas de linguagem que germinam em “campos fecundos”.12
No Seminário 1, Lacan mostra que é por meio de movimentos como o do
brincar que a psicanálise situa sua possibilidade de criação: “Quanto mais próximos
estamos da psicanálise divertida, mais se trata da verdadeira psicanálise” (LACAN, 1979,
p.94). As articulações de criação incessante conduzem aos desvelamentos em relação a si
mesmo, ao outro e a mudanças do olhar.
Há uma movimentação lógica e temporal, muito particular a cada sujeito, e
que produz no decorrer da formação do ser os vários níveis de ascensão ao desejo,
próprios a cada etapa de vida.
É interessante pensar nessas mudanças como algo novo que em júbilo vem
integrar o já existente, inaugurando novas etapas, como a do espelho, na estruturação
da criança.
A partir de fragmentos associados do aqui e do ali é que se produz a
reorganização dos “corpos despedaçados” ou “quebra-cabeças”, que se harmonizam sob
diversas formas e em diferentes momentos de nossas vidas. A riqueza dessa relação
imaginária pode ser avaliada nos encontros da criança com o que advém de si mesma,
quando em contato com o outro. Tomar o imaginário como ponto de partida não
significa imprimir um conceito linear; ocorre uma circularidade fundamental que
produz alternância com outros registros.
Bachelard expressa essa idéia da plasticidade do imaginário, no artigo dedicado
a Mallarmé, A dialética dinâmica do devaneio mallarmeano. Diz o seguinte:
“E sse poeta incom um recusou, com efeito, as seduções prim eiras da substância escondida nas
palavras; resistiu à atração das forças da convicção poética. P ara ele, a poesia deve ser uma ruptura
de todos os nossos hábitos e, acim a de tudo, de nossos hábitos poéticos. D isso resulta um m istério,
que é mal investigado se julgad o do ponto de vista das idéias: diz-se, então, que M allarm é é
obscuro. U m tem a m allarm eano não é um m istério da idéia; é um m ilagre do movim ento. E
necessário que o leitor se prepare dinam icam ente para receber sua revelação ativa, para aí colher
um a nova experiência da maior das m obilidades vivas: a m obilidade do im aginário.”
(B A C H E L A R D , G., 1994, p. 126)

i^“C om o

cam pos fecundos, reportem o-nos ao inconsciente. P ara L acan, o inconsciente tem com o
condição a linguagem e no texto da Televisão, diz que o inconsciente, “isso” fala. E sta noção do inconsciente se
estende ao corpo, com a interação do sujeito com o um todo na relação. “O sujeito do inconsciente, ele mesmo
influi no corpo” . (LA C A N , p. 17)

88

Toda criação, imaginária, necessita da relação de sustentação que como um
nó a amarra e a estrutura. Essa sustentação, como já visto, ocorre pelo enlace do
simbólico e do real. Possui também uma função lógica, e esses movimentos lógicos
implicam tanto o espaço como o tempo.
As articulações com o simbólico e o real vêm contornar os espaços vazios do
não saber o que se deseja; da verdade que se procura e que não se consegue definir porque
nada se sabe sobre ela; os limites e impossibilidade com que nos defrontamos a todo
instante. Por sua vez, esta constatação das faltas13 produz uma renovação da demanda e
das interrogações. São momentos de estancamento, espaço também de interrogação.
Lacan aponta para as dificuldades na clínica em relação ao querer saber
demais e ao falar sobre o campo do imaginário; observa que uma das coisas que
devemos evitar é tentar compreender muito, compreender antecipadamente mais do
que o existente no discurso do sujeito. Interpretar e imaginar que se compreende não é
de modo algum a mesma coisa. É exatamente o contrário, pois é justamente na base de
uma recusa de compreensão rápida que empurramos a porta da compreensão analítica.
(LACAN, 1979, p.90)
O conhecer evolui pela relação do sujeito com o seu desejo de saber, e se enlaça
no conjunto das inscrições do imaginário, do simbólico e do real. Esse enlace traz
consistência e sustentação para a permanente retificação subjetiva. O ser humano dialetiza
de forma singular essas dimensões do conhecer/desconhecer, propiciando uma
diversidade importante para a cultura.

130 conceito de falta é trabalhado em m uitas correntes teóricas. C abe, no entanto, especificar
algum as que orientam , dentro do ponto de vista psicanalítico e educacional, quanto às articulações com o desejo
e a castração sim bólica. Ferdinand O ury, que trabalha várias questões sobre a psicopedagogia, faz uma análise
m ostrando que na instituição pedagógica é im portante as crianças “m odernas” voltarem a achar o que perderam ,
isto é, “A F alta” , a que abre para o desejo. A função do educador é o decifrar desses sinais para a estruturação da
relação educativa. Posição que coloca seguram ente o sujeito com o faltante, em sujeição às leis, diante de sua
própria castração sim bólica, constituindo os elem entos essenciais nessa relação educativa.
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3.6

O MITO COMO SABER ANTECIPADO

“ Uma coisa que se revela nos m itos é que, no fundo do
abismo, desponta a voz da salvação. O momento
crucial é aquele em que a verdadeira m ensagem de
transform ação está prestes a surgir. No m omento mais
som brio surge a luz. ” (Joseph Cam pbell)

A narrativa mítica encerra uma estrutura que constrói uma relação com a
verdade. Não uma verdade absoluta e exterior ao sujeito, mas destas que se enraízam
de forma profunda em nossa cultura, onde o homem, ser mortal, vive submetido a
acontecimentos imprevisíveis que independem de seu desejo.
No artigo O Mito: Código e mensagem, Sebag14 estuda a relação entre o mito e
a realidade social, apresentando uma análise em que situa os seguintes pontos:
a) o discurso m ítico tem necessidade de um a m atéria que lhe preexista e lhe dê suporte;
b) tende a resolver no plano sim bólico as antinom ias vividas com o dificilm ente conciliáveis ao
nível real;
c) só o consegue porque propõe uma ação de m aneira mais radical - o intelecto neste caso só lida
consigo m esm o - a lógica subjacente à organização social;
d) esse proceder antecipa form as ulteriores do com portam ento hum ano. N a perspectiva diacrônica
não serão apenas efeitos, resultados, mas tam bém causa, visto que as ações futuras trarão a sua
m arca;
e) ultrapassa a sociedade particular que o gerou, uma vez que para lá de conteúdos parciais visa
significar certas rupturas permanentes do espírito. (SEBAG, 1965, p. 191, in: COELHO).

Fica bem evidente nessa organização teórica de Sebag que o apoio da estrutura
do mito está no simbólico, quando por meio deste procura dar conta da passagem
altemante do conhecimento contínuo para o descontínuo, isto é, para o estranho.
A característica principal do mito é a tentativa de dar sentido à narração. As
histórias são transmitidas e aparecem como uma explicação ao semidizer e à falta na
tecedura do conhecimento.

l4L ucien Sebag apresentou este artigo em Les T em ps M odernes n° 226, 1965. E sta referência foi
extraída do Livro E struturalism o, seleção de E duardo Prado Coelho.
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Freud, em Totem e Tabu, mostra que se quisermos acompanhar os autores
que a humanidade conheceu sucessivamente, através dos tempos, vamos identificálos em três sistemas básicos: 1) o animista (mitologia); 2) o religioso; 3) o científico.
De todos esses sistemas, para Freud, o primeiro concebido, o animismo, é
talvez o mais criador e o mais lógico. Também é o que pode explicar mais
integralmente a essência do mundo.
Dessa maneira, o mito que narra uma explicação faz uso de interpretações.
Aquele que interpreta encontra-se também transformado pela narrativa. Não se
interpreta sem a participação de um sujeito que se encontra implicado na questão.
Interpretações antecipadas, no entanto, estão presentes nesse processo,
quando o mito se encontra enraizado tão profundamente como um saber unívoco, que
vem responder às interrogações cruciais da constituição subjetiva, subtraindo do
sujeito a sua singularidade.
Em O Avesso da psicanálise, Lacan enfoca o engano de Freud em relação a
Dora e faz um destaque que leva a pensar sobre o saber que se antecipa com o mito:
“[...] por que foi que Freud se enganou a esse ponto, já que, se acreditarmos em minha
análise de hoje, ele só tinha que comer, literalmente, o que lhe ofereciam na palma da
mão. Por que substituir o saber que recolheu de todas essas bocas luminosas, Ana,
Emmie, Dora, por esse mito, o Complexo de Édipo?” (LACAN, 1970, p.92)
Sua interrogação aponta o engano, ao mesmo tempo em que ressalta a
riqueza da escuta clínica de Freud. Nota-se a preocupação de Lacan a respeito do mito
do Complexo de Édipo, tão presente no discurso do conhecimento psicanalítico, como
saber constituído. Para ele, a interpretação dirigida apenas para a influência do
Complexo de Édipo desempenha um papel com pretensão de verdade absoluta.
Kauffmann analisa essa questão do Complexo de Édipo como o próprio
princípio da civilização ou da cultura e sua repercussão para a clínica e a teoria
psicanalítica.
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“A psicanálise nos ensinou a apreciar cada vez mais a im portância fundam ental do com plexo e
podem os dizer que o que separa adversários e partidários da psicanálise é a im portância que estes
últim os atribuem a esse fato.
Freud dedicou, no entanto, apenas um artigo especialm ente a essa questão: “A dissolução do
C om plexo de É dipo” , de 1924.
Em contrapartida, a literatura especializada é superabundante, com o a que faz do Édipo a chave
interpretativa das sociedades, dos mitos e das obras de arte” . (KA U FM A N N , 1993, p. 135)

Pela definição de Kauffmann e sob a ótica das questões de Lacan, pode-se
observar a ênfase acentuada do mito como um saber antecipado, avant-tout.
A reviravolta de Lacan em relação ao saber aponta para a questão: “[...] ou
não penso, ou não sou”, num contraponto a Descartes,15 isto é, “[...] onde eu penso, não
me reconheço, não sou. Ali onde sou, é mais que evidente que me perco”. Para Lacan,
o “[...] semi-dizer é a lei interna de toda espécie de anunciação da verdade e o que
melhor encarna esse semi-dizer é o mito [...]”. (LACAN, 1970, p. 103)
Sua referência ao mito aparece, pois, não como eixo de um saber, mas como
algo a ser decifrado, como uma tentativa de dar forma “épica” ao que se opera na estrutura
do sujeito. Observam-se, portanto, a diferença e um distanciamento desta visão em relação
ao que pensamos como verdade absoluta, que leva muitas vezes a tentativas de
“encarapuçamento” do outro, ou de si mesmo.
O mito centra-se no que é infinitamente humano, que encanta e angustia. É o
encontro com o enigma e com a falta. Observamos tudo isto de forma clara, pela cultura
das sociedade primitivas e no desenvolvimento da criança, com o fascínio pelas histórias e
magias, que são importantes para constituição do sujeito.
A estrutura do mito é analisada por Lacan também como mito individual
e, baseando-se nesta proposição, Cunha16 diz o seguinte: “O complexo de Édipo,
aliás, é particularmente significativo deste ponto de vista. Ponto de encontro onde

15N a brecha aberta por D escartes, a ciência progride instituindo um saber que não tem mais que se
preocupar com seus fundam entos últim os de verdade. A divisão entre saber e verdade é o que Lacan cham a de o
sujeito da ciência, fazendo-o acom panhar-se de um m odelo topológico, a banda de M oebius, que perm ite
entender que não é de um a distinção de origem que deve provir a divisão em que esses dois term os vêm se
conjugar (Écrits). A banda expressa essa relação num deslizar concom itante e perm anente. N a retom ada do
cogito a psicanálise opera com o “sujeito do inconsciente” e “sujeito suposto saber” ; não são, portanto, dois
term os que delim itam um a fronteira visível, mas dois term os que redobram a fundam ental divisão do sujeito.
(K A U FM A N N , 1993, p.509)
16Tito C ardoso e Cunha apresenta esta referência, que se encontra no prefácio do livro de Lacan O
M ito Individual do N eurótico.
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se entrecruzam três dimensões: um mito social, mas também um mito familiar,
digamos assim, e um mito individual; e deste ponto de vista, fundamental na
constituição humana do sujeito”. (CUNHA, In: LACAN, 1980, p. 18)
O texto freudiano não outorga um saber constituído, mas sim, por meio de
um exercício de interrogação, coloca-nos diante do mito passível de ser decifrado, no
decorrer de um tempo lógico, em après-coup.
Na formulação de Lacan, “O bem dizer não diz onde está o bem”, e assim nos
alegramos quando, usando nossos próprios recursos, conseguimos nos aproximar de
nossos desejos e, por intermédio desse bem dizer, assumir nossa condição de sujeito. Na
posição do suposto-saber, que também é ignorância douta, o psicanalista aquieta até certo
ponto seu saber, para dar lugar ao novo que virá.
O mito resiste à hermenêutica e, segundo a visão lacaniana, a interpretação
vem ocupar um lugar, não como saber que se desvela ao sujeito, mas como o que se
lhe acrescenta, dando-lhe sentido.
Em relação à hermenêutica, o psicanalista Quinet17 observa que a
interpretação como tal, dentro do ponto de vista lacaniano, pode ser nomeada num só
depois, em função do tempo lógico, tendo o assentimento do analisando, já que a
interpretação analítica não é feita para ser compreendida, e sim para produzir ondas,
ondas de significantes. (QUINET, 1988, p.85)
A psicanálise na sua aplicabilidade enfrenta esses limites que são
fundamentais. O analista conduz-se pela escuta da cadeia dos significantes que o
analisante vai construindo no decorrer do processo. Ele acompanha, espera as
manifestações inconscientes, nada sabendo sobre o que virá a ser. Ele conta com esse
traspassar do inconsciente. “É admirável ouvir de alguns analisantes a interrogação:
‘Está vendo o que quero dizer?’ Não, o analista nada vê e só entende o que lhe dizem,
nada além.” (SILVESTRE, 1991, p. 67)
Ainda, dentro do ponto de vista do mito, Juranville lembra que há uma lei
mais profunda do que a do Édipo, que é a lei da confrontação com a morte, com a

17A ntonio Q uinet, psicanalista tradutor responsável pelas versões brasileiras dos Sem inários 2 e 7, e
do texto T elevisão de Lacan, assim com o dos artigos publicados na revista Falo. Foi professor assistente do
D epartam ento de P sicanálise da U niversidade de Paris V III (V incennes).

93

falta: lei da castração, à qual não se pode escapar. É ela e não a lei do Édipo que
constitui o elemento mais profundo da teoria lacaniana do desejo. (JURANVILLE,
1984, p.96)
Essas estruturas do mito são raízes que sustentam nossa cultura. Elistórias que
fecundam e procuram traduzir os mistérios da vida humana. Desejo e verdade, não se
conseguem, no entanto, suturá-los num saber definido. Há o espaço da falta que, tal como
na pausa da música, é pleno e nos toma num Real puro.
Para Lacan, a verdade, não se pode dizê-la toda, não se consegue. Dizer toda a
verdade é impossível materialmente: faltam palavras. (LACAN, 1993, p.l 1)
O conhecer é um processo de enlace, do que vem tocar mais profundamente
o ser humano em relação a si mesmo e o outro, ao mesmo tempo em que o remete a
um traspassamento dos mitos. O conjunto dessa reorganizações conduz ao processo de
retificação subjetiva18 que se encontra associado à interpretação.

3.7

A “RETIFICAÇÃO SUBJETIVA” COM O DESABROCHAR DA
LINGUAGEM

“Em cada palavra pulsa um coração. ”
(Clarice Lispector)

A reordenação produzida pelo conhecer e as diferenças dos discursos no
processo pedagógico requerem uma confluência de desejos dos sujeitos envolvidos
no processo. A construção da linguagem eleita e transmitida pelo professor pode
num primeiro instante parecer de difícil compreensão, visto situar-se na elaboração
18A

*

expressão “retificação subjetiva” está ligada ao ato analítico que consiste em im plicar o sujeito
naquilo de que se queixa, im plicá-lo nas próprias coisas. L acan trabalha m ais esse conceito em A direção do
tratam ento e os princípios de seu poder (Escritos, p .591). O bserva a sua im portância, por exem plo, em alguns
textos em que aparece o posicionam ento de Freud em relação à queixa, com a clássica pergunta: “Qual é a sua
participação na desordem da qual você se queix a?” É um a questão crucial e aponta para um a retificação em que
o paciente passa a se colocar com o sujeito na relação.
J.A .M iller analisa o conceito da retificação subjetiva a partir da interrogação: C onsiderando que
tudo o que o analista fala é em principio um a interpretação, perguntam o-nos: será a retificação subjetiva uma
interpretação, no início do tratam ento? Se não, com o diferenciá-las? N o início do tratam ento, nas entrevistas
prelim inares, surge a observação de que algo precisa ser retificado antes de com eçar a análise propriam ente dita,
quando a posição do paciente frente ao sintom a o coloca com o aquele que interroga: “Q uem sou?” . Lacan
propõe um a seqüência dos efeitos analíticos, situando a retificação no início do tratam ento seguida do
desenvolvim ento da transferência, e depois a interpretação (FA LO 2, p. 21-22).
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de um saber previamente constituído, para depois convergir para o aluno e lhe
suscitar questões.
A reestruturação pelo conhecer possui a função de destituir o poder do saber
como dogma. Frente ao novo conhecimento, o aluno busca integrá-lo a seu discurso.
Não estando assujeitado a um saber alheio que o domine, consegue fazer o percurso de
criar uma organização que lhe seja própria. Essa aquisição o envolve como um todo,
demonstrando que o homem é incapaz de fazer algo com o objeto de conhecimento,
enquanto não o integre à sua realidade e à sua linguagem.
Na relação com o mestre instaura-se a mediação pela transmissão do saber.
Essa mediação adquire nuanças diversas, desde as mais criativas até os arcabouços de
sistematizações mais difíceis de serem mudados.
A relação de aprendizagem provoca questões cruciais para esse sujeito do
conhecimento. Há uma retificação subjetiva na posição do mestre e na do aluno, quando
se defrontam no campo pedagógico com o exercício da falta e da ausência das certezas.
Os conteúdos propostos para o início de uma aula não serão os mesmos ao
final dela. Algo se processa neste espaço e tempo em que mestres e alunos
estiveram trabalhando.
A representação inicial do conhecimento obedece a uma representação
universal, que deve depois articular-se a outras representações, associando-as ou
produzindo cortes e rompimento de suturas das cristalizações. São canais para a ascensão
ao novo, para o transformador vir-a-ser. “A verdadeira ciência é sempre revolucionária,
porque ela é a negação da verdade estabelecida, que é a verdade que ideologicamente se
estabelece. Ela é sempre transformação do real, porque é sempre transformação dos
instrumentos que nos dão acesso ao real”. (COELHO, p. LIV)
Essa transformação

estará presente

também

em

outros

espaços

de

aprendizagem, não só em sala de aula. Quantas vezes, ao trabalhar um texto, ao
contemplarmos uma obra de arte, percebemos que algo se altera em nós.
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Ouvimos há pouco tempo uma pessoa que estuda filosofia; ela falava de uma
sensação vivida após ter passado horas e horas debruçada sobre o texto de Nietzsche.
Ao final dessas várias leituras, fechou o livro e tentou dizer a si mesma algo descrito
no texto que lhe chamara mais a atenção. Percebe, então, que, ao fazer esse exercício,
não lhe vinha nenhuma frase em específico, mas simplesmente algo dentro de si
mesmo havia mudado. Era-lhe uma sensação profundamente agradável, a que este
conhecer lhe produzia.
Na análise, em oposição ao pedagógico, ocorre a destituição inicial do saber, ao
que Lacan define como o suposto-saber, e é esse desconhecimento da questão a ser
formulada que funciona como dispositivo necessário para a transferência.
A relação analítica sustentada por essa transferência possibilita o espaço de
construção pela cadeia significante que coloca em movimento o conjunto da metáfora e
metonímia próprio à linguagem.19 A organização metafórica apresenta como um
significante que se subentende pelo outro, e a metonímia um significante em conexão com
outro significante. A escuta do psicótico transmite a riqueza desse processo, quando surge
esse movimento de substituição ou de colagem de seu ser pelo delírio.
Lefort expõe o acompanhamento de Roberto, um menino que gritava o
tempo todo a palavra Lobo! Lobo! Após o relato minucioso do caso, diz acreditar
que a palavra estivesse reduzida ao seu caroço. O lobo para Roberto não é nem ele,
nem algum outro. É qualquer coisa enquanto possível de ser nomeada. Através da
expressão “Lobo!”, pode-se constatar o estado nodal da palavra. “O eu é aqui
completamente caótico, a palavra interrompida. Mas é a partir de “O lobo!” que ela
poderá encontrar o seu lugar e se construir”. (LELORT in Seminário 1, p. 125)

19

Kaufmann mostra que “[...] as operações m etáforo-metoním icas em ação na linguagem presente na
clínica das psicoses, em que o signo lingüistico é alterado por uma “invasão do significante” , levam Lacan a conceituar
no texto As psicoses (1955-56) a inversão do algoritmo saussureano para afirmar a supremacia do significante sobre o
significado: o significante vai consistir na “estrutura sincrônica do material da linguagem ” , ao passo que o significado
o rege “historicamente” (Écrits). O signo dentro do ponto de vista lingüistico representa alguma coisa para alguém, e o
significante, segundo Lacan, só representará o pensamento do sujeito “de uma maneira alternante” : daí a fórmula
freqüentemente repetida: “o significante representa o sujeito para outro significante” ; dando sentido a uma formação
em cadeia. (KAUFM ANN, 1996, p.472-73)
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Lacan, por sua vez, observa com muitos detalhes a questão da metáfora e
da metonímia. Assim se expressa no texto As psicoses:
“A oposição da m etáfora e da m etoním ia é fundam ental, pois o que Freud colocou originalm ente no
prim eiro plano nos m ecanism os da neurose, bem com o naqueles dos fenôm enos m arginais da vida
norm al ou do sonho, não é nem a dim ensão m etafórica, nem a identificação. É o contrário. De uma
form a geral, o que Freud cham a a condensação, é o que se cham a em retórica a m etáfora, o que ele
cham a o deslocam ento é a m etoním ia. A estruturação, a existência lexical do conjunto do aparelho
significante, são determ inantes para os fenôm enos presentes na neurose, pois o significante é o
instrum ento com o qual se exprim e o significado desaparecido. É por essa razão que de novo
dirigindo a atenção para o significante, nada mais fazem os do que voltar ao ponto de partida da
d escoberta freudiana. (LA C A N , 1985, p.252)

Por meio dessas figuras da linguagem, surge um campo criativo, cujo
movimento representa todo um sistema de códigos a serem compreendidos. O discurso se
presentifica, carregado de enigmas a serem ou não decifrados, quase um trabalho
arqueológico a ser feito, uma evolução na abertura de questões que giram em tomo da
essência do ser. Na visão de Lacan, o discurso analítico não admite a pergunta sobre o que
se sabe racionalmente, ele parte supondo-o como sujeito do inconsciente. Assim,
fenômenos inconscientes, que estão entremeados em nossa linguagem, brotam e criam
surpresas, estranhamento, muitas vezes angústias, que nos mobilizam e nos reorganizam.
Entendendo assim que a linguagem possui uma condição de ruptura
essencial no encontro com a verdade, como na poesia, apresenta o efeito de sentido,
e ultrapassagem.
Clarice Lispector nos conduz muito bem por essa trilha, como na expressão
destas linhas: “Na verdade o pré-pensar é o que nos guia, pois está intimamente ligado
à minha muda inconsciência. O pré-pensar não é racional. É quase virgem. Às vezes a
sensação de pré-pensar é agônica: é a tortuosa criação que se debate nas trevas e que
só se liberta depois de pensar com palavras”. (LISPECTOR, 1978, p. 17)
Analisar a constituição subjetiva e suas transformações frente à vida leva-nos
à análise do discurso. A linguagem possui uma dinâmica organizada e organizadora ao
mesmo tempo. Freud, em 1910, no texto Esquema da Psicanálise, expõe suas
descobertas pelo caminho que o conduziu da neurologia à hipnose, e após à
psicanálise, levando-o à linguagem trabalhada continuamente que possibilita a
reorganização inconsciente, e não ocorre por mero acaso.
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“A psicanálise nasceu, por assim dizer, com o século XX. A obra com a qual se apresentou ao
m undo com o algo novo, m inha Interpretação dos Sonhos, veio à luz em 1900. N aturalm ente, não
brotou da rocha nem caiu do céu; está ligada a trabalho anterior, continuando-o, e surge de
estím ulos que subm ete à elaboração. Assim , pois, sua história deve com eçar pela descrição das
influências que presidiram sua gênese, e não deve passar por alto épocas e estados anteriores à sua
criação.” (FR EU D , 1910, p.67)

Lacan enfatiza essa construção freudiana com seus marcos na história da
psicanálise. Na exposição intitulada A instância da letra no inconsciente ou a razão
desde Freud, diz:
“ [...] O retorno ao texto de Freud m ostra, ao contrário, a coerência absoluta de sua técnica com sua
descoberta, ao m esm o tem po que perm ite colocar seus procedim ento no devido lugar. Eis por que
toda retificação, não só do sujeito, mas também da psicanálise, impõe que se volte a essa descoberta,
impossível de obscurecer em seu momento original. Na análise do sonho, Freud não pretende dar-nos
outra coisa senão as leis do inconsciente em sua extensão mais geral. U m a das razões pelas quais o sonho
foi mais propício a isso está em que, justam ente como nos diz Freud, ele não é menos revelador dessas
leis no sujeito normal do que no neurótico”. (ESCRITOS, p .518)

A linguagem estruturada numa dinâmica da alternância de ligação e
separação conduz ao desdobramento dos processos da metáfora e da metonímia.
Esses mecanismos são essenciais na formação do inconsciente. Assim como Freud
aponta desde essa época, a linguagem está presente em todo movimento de retificação
subjetiva. É o desabrochar do sujeito no campo fecundo da linguagem.

98

CONCLUSÃO

O presente estudo teve início com a reflexão sobre o diálogo possível entre a
psicanálise e a educação. As primeiras questões surgiram a partir da prática em
instituições que desenvolvem um trabalho com proposta interdisciplinar.
Como um dos pressupostos para a articulação do tema, buscou-se um
enfoque estrutural, que apresenta em sua conjuntura relações principalmente de
linguagem que se diferenciam, se alternam e se recompõem continuamente.
Com o desdobramento das questões, o estudo foi sendo direcionado para além
do recorte específico sobre a interação das áreas, para uma análise das formações do
inconsciente na constituição subjetiva e suas relações na dinâmica do conhecer.
O educar é dessa forma apresentado como um fenômeno que transcende o
pedagógico e a ação da escolaridade; está presente desde a concepção do ser, quando
das primeiras relações da família com a criança. A criança, ao nascer, encontra um
mundo de símbolos já constituídos e organizados, principalmente pela linguagem, pois
dentro do ponto de vista estrutural a função da linguagem ocupa um eixo central, sem,
no entanto, dar conta do todo.
Associado a essa estrutura que tal como uma rede acolhe o sujeito, há o
espaço inefável da falta, também fundamental nessa composição, pois possibilita
alternância, necessária para o impulso criador.
Freud, há cem anos, apresentou-nos a realidade das formações inconscientes.
Muito já se estudou neste século, e ao pensamento freudiano, vêm-se somando estudos
realizados em várias áreas, não necessariamente por psicanalistas. O certo é que a
psicanálise vem participando do enlace desses discursos e construindo relações que
evidenciam as diferenças e por isso também o reconhecimento.
Assim, o processo de conhecer conduz-nos ao que é mais íntimo. Quando um
pai e uma mãe se dirigem ao filho, vivenciam nessa relação afetos e transformações,
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que podem ser ou não nomeáveis. É um processo evolutivo, cuja essência é o desejo,
que por sua vez tem como condição a falta.
A mulher grávida vivência a relação com seu corpo de forma diferente em
cada gravidez - isso é o que elas traduzem em várias histórias. Associando de maneira
espontânea as reações novas de seu coipo com a personalidade da criança, estabelecem
um processo de identificação dessa singularidade que já está presente.
A criança recebe com o corte do cordão umbilical o ar que lhe chega aos
pulmões, e esse ar é acompanhado por uma onda de significantes, que vêm inscreverse em seu corpo, como hieróglifos carregados de sentido; é o corpo lingüístico.
Essa transmissão é essencial e vai conduzir a criança à sua condição de
sujeito. Para Lacan, essa transmissão é de outra ordem, que não a ordem natural das
coisas. Sauret,1 comentando essa noção, diz o seguinte: “Isso nos mostra que apesar
dos ataques, a família resiste. Não há necessidade de família para fazer filhos, mas
para fazer sujeitos, sim”. (SAURET, 1997, p.87)
Verifica-se assim que este sujeito constituído pela linguagem, principalmente a
familiar, é por meio dela inserido num conjunto de relações estruturais que lhe será vital.
Não se trata de qualquer discurso, mas sim de palavra plena, que apresenta ao
sujeito o desejo e também a castração-revelação de sua verdade como sujeito faltante.
Por meio da linguagem, o sujeito é introduzido ao Outro e levado a viver essa
relação primordial com o mundo que o identifica, ligado à sociedade e à sua cultura.
O ser humano, com sua criação, procura traduzir das mais diversas formas
sua relação com a vida e a morte. Mas não dá conta de tudo, defrontando-se, pois, com
o indizível, as faltas, os buracos, pois estes possuem também sua função, ao deixar
sempre um espaço aberto para o mistério, assim como para a reorganização e o
surgimento do novo.

1M arie-Jean Sauret faz esta observação no livro O Infantil e a Estrutura, conferências realizadas em São
Paulo em agosto de 1997.
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Ressalte-se a importância em constatar que a criança mostra-se capaz de
lidar muito bem com esse conjunto de representações, por meio dos jogos. Brincando,
ela elabora toda a riqueza dos símbolos que se alternam em seus movimentos. São as
lendas, as alegorias, os mitos e todo um universo de conhecimentos com as quais entra
em contato. Brincando, ela cria histórias fantásticas, inventa para ela mesma e para o
outro, numa relação que mostra a plasticidade imaginária que lhe é fundamental. Nesse
processo de elaboração, a criança vive como sujeito que interroga, cria e transforma
sua realidade.
Apresentamos como meio de construção, essas transformações que ocorrem no
sistema organizado pelo enlace do simbólico, do real e do imaginário. Esse enlace, por sua
vez, justapõe-se a outro conjunto, também essencial para a estruturação: a metáfora e a
metonímia que, disponíveis pela linguagem, fazem parte do processo de elaboração
cultural, pela via das histórias, dos mitos, da arte etc. Ao articulá-los, o sujeito procura
traduzir de maneira estética ou mítica um sentido para o que é estranho e desconhecido.
Como meio de representação e de transformação, os projetos de vida,
incluindo o trabalho, vêm ocupar também para o sujeito um lugar importante de
elaboração de seus desejos. Observa-se que a sublimação é uma forma de
encaminhamento das energias pulsionais, de que o ser necessita para seu equilíbrio. A
sublimação advém do desejo que movimenta o sujeito em direção ao Ideal.
No entanto, esse processo possui suas raízes nas primeiras relações da
criança com estas estruturas do real, do simbólico e imaginário, formando uma matriz
simbólica dessas transformações. Assim, na infância, os espaços de alternância da
presença e ausência materna permitem à criança metaforizar esse movimento,
ocupando o lugar do vazio deixado pelo afastamento da mãe com o jogo, com
símbolos, isto é, com significantes que a ajudam a suportar essa falta.
Observamos assim que a psicanálise vem mostrar que essa função materna
prepara a criança com elementos simbólicos primordiais, somados posteriormente ao
que advém pela metáfora paterna, essenciais para sua relação com o mundo.
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Lacan em sua obra fundamenta de várias formas essa articulação da metáfora
paterna em relação ao recalque. A criança, quando percebe a ausência da mãe, sente o
espaço do vazio, o efeito desse real que lhe transmite um limite. O mecanismo da
elaboração leva-a a colocar nesse espaço algo que venha representar essa saída, como
no exemplo do “Fort-Da”, do neto de Freud.
A metáfora paterna ocupa, assim, um lugar inaugural para a vivência de
todos os outros processos de condensação e deslocamento, necessários para a
representação da criação, assim como da retificação do sujeito.
Em se tratando da infância com problemas, podemos analisar que essa
retificação, ou esse processo de cura, necessita de intervenções que sejam o mais
precoces possível, pelo fato da criança correr o risco de apresentar lacunas
irreversíveis na evolução das etapas de sua constituição como sujeito.
A escuta da criança com problema, seja ele qual for, requer uma atenção
especial, cujos efeitos levam a uma renovação da relação. As dificuldades poderão ser
trabalhadas pelas inúmeras formas criativas, posto que a criança demonstra muito bem
estar sempre pronta a viver com seu brincar.
Associamos a essa análise as questões da dimensão estética revelando o
indizível, mas também remetendo a um mais além, utilizando-se dos recursos que a
representação permite ao sujeito, para propiciar uma continuidade de suas relações,
num desabrochar para a liberdade de criação.
Há um processo do Belo2 que o sentido estético revela, e que para a
constituição subjetiva é essencial, pois vem contornar o vazio da falta e do estranho.
Assim, a criação artística é uma metaforização bem-sucedida, que condensa a
realidade pulsional do sujeito. Ao falar de sua relação com a arte, o artista mostra que

o
“Segundo A bbgnano, a noção de Belo coincide com a noção de objeto estético som ente a partir do
séulo XV III. Podem -se distinguir cinco conceitos fundam entais de Belo, defendidos e ilustrados, ora dentro, ora
fora da estética: 1) com o m anifestação do bem , em Platão; 2) com o m anifestação da verdade, em H egel; 3) como
sim etria, em A ristóteles; 4) com o perfeição sensível é aquela com a qual nasce a estética; 5) com o perfeição
expressiva ou acabam ento da expressão, definido im plícita ou explicitam ente por todas as teorias que
consideram a arte com o expressão.

102

se sente atravessado pela obra, de tal forma que não consegue expressar seu desejo
estético de outra maneira, a não ser pelo seu ato artístico ou poético.
Como “ponto de basta”, gostaria de articular ao sentido deste trabalho a
metáfora de Booz. O relato mostra seu próprio ato em relação ao do outro, quando,
pela falta que lhe é estampada, pede aos homens que colham as espigas, mas que
deixem para trás algumas ao alcance de Ruth.
Os estudos surgem a partir de questões que, a exemplo de algumas espigas,
estão prontas para alimentar, outras para germinar. Os pensadores - tal como Booz foram deixando as espigas. Algumas alimentam, outras ficarão pelo caminho e
poderão tornar-se semente de um vir-a-ser.
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